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KEDVES IDŐSEK, KEDVES SZÜLŐK, KEDVES NAGYMAMÁK, NAGYAPÁK! 

TUDÁSOD A JÖVŐD – TÁMOP 2.1.2 

Lapunk korábbi számaiban már beszá-

moltunk a Tudásod a jövőd címmel zajló in-

formatikai és idegen nyelvi képzéseket 

nyújtó projektről, és arról hogy igyekszünk 

képzéseket helybe hozni, hogy az apagyi 

lakosoknak ne Nyíregyházára vagy szom-

szédos településekre kelljen járniuk, ha a 

program előnyeit élvezni szeretnék. 

Örömmel számolhatok be arról, hogy 

szeptember 23-án elindult a program kere-

tében egy 130 órás képzés, melyen 15 fő 

vesz részt heti két alkalommal január 29-ig. 

A képzésen azok vesznek részt, akik 

korábban már jelezték részvételi szándéku-

kat. Ezért ismételten kérem, hogy akik 

idegen nyelvi vagy informatikai képzésen 

szeretnének részt venni, azok jelezzék ne-

kem. A képzéseken nem csak munkanélkü-

liek vehetnek részt, hanem bármely ma-

gyarországi lakos, aki betöltötte 18. életév-

ét, és nem áll hallgatói vagy tanulói jogvi-

szonyban középiskolával vagy felsőoktatási 

intézménnyel (kivételt képeznek a költség-

térítéses képzésben résztvevők). 

A közeljövőben szeretnénk elindítani egy 

informatikai képzést is 25 fő számára, illet-

ve amennyiben igény mutatkozik újabb 

idegen nyelvi képzésre (10-15 fő), annak 

indításával is megpróbálkozunk. 

Fekó Attila 

Az Idősek Világnapja október 5-én volt, 
és ezért döntött úgy a Képviselő Testület, 
hogy ebben az évben nem tavasszal, hanem 
október hónapban tartjuk immár 10. alka-
lommal az Önök köszöntését. 

Amikor Önökkel találkozunk, együtt 
lehetünk, csak az öröm, a lelkesedés, az 
Önök tisztelete és szeretete hatja át az 
együttlétünket. 

Sajnos rohanó hétköznapjaink 
nem igazán arról szólnak, hogy 
legyen időnk megállni, megpihenni, 
jókat beszélgetni, felidézni a múltat, 
a fiatalságot, az emberi kapcsolato-
kat. 

Balázs József tanár úr jutott 
eszembe, amikor ezeket a sorokat 
leírtam, hogy milyen örömmel járt 
nagyon sokszor végig a településen, 
és volt rá ideje, akarata és szeretete 
arra, hogy tudjon emlékezni, beszél-
getni, megkérdezni a hogyan-létet, a csalá-
dot, a gyerekeket, az élet dolgait.  

Tudom, hogy neki volt igaza, mert mi 
sajnos egyre kevesebben tesszük és ezek az 
élmények, lehetőségek elmennek mellet-
tünk, ezekről sajnos lemaradunk. 

Az élet úgy alakította számomra, hogy 
már 36 éve dolgozhatok ezért a települé-
sért, az itt élő emberekért. 

Ez azt is jelentette, hogy volt lehetősé-
gem megismerni az itt élő családokat. 

Sajnos nagyon sok olyan személy van, aki 
már nem lehet közöttünk, de az emlékük, a 
személyiségük, a településéért tett dolgaik, 
azok mind itt vannak közöttünk. 

Erre az alkalomra 426 meghívót küld-
tünk ki azok részére, akik betöltötték a 62. 

életévüket. Ez a szám nem kevés, hisz kö-
zel 300 családot érint, a település több mint 
egyharmadát. 

Az egész országban azt láthatjuk, hogy a 
fiatalok nagy többsége elsősorban az egye-
temet és főiskolát végzett gyermekeink 
nem tudják falun, a falusi életformában 
megtalálni számításaikat, ezért bármennyire 
szeretik a szűkebb környezetüket, szülőfa-

lujukat, máshol kell, hogy letelepedjenek, 
családot alapítsanak. 

Ez nekünk, itt élőknek nem egy szeren-
csés folyamat, de épp ezért még nagyobb 
felelősség, hogy arra törekedjünk, hogy 
kihasználjuk a lehetőségeket, próbáljuk 
megkönnyíteni a nehézségeket, és gondos-
kodjunk Önökről, az itt élő emberekről.  

Nagy küzdelem ez, mert egyre nehezebb 
anyagi lehetőségek között kell, hogy ered-
ményeket tudjunk felmutatni.  

Úgy gondolom, hogy az Önökkel közö-
sen létrehozott fejlesztéseink, beruházása-
ink biztosítanak olyan feltételrendszert, 
szolgáltatást, amellyel ebben a faluban leél-
hetjük életünket, megteremthetjük gyerme-
keink fejlődését, lehetőségeit.  

Jól eső érzés, amikor a településről elköl-
tözött apagyiak hazatérve fogalmazzák azt 
meg, hogy élhető faluvá tudtuk változtatni 
ezt a települést, és örömmel térnek haza.  

Ebben Önöknek, Időseknek nagyon 
nagy szerepük, és sok munkájuk van. Ha 
sokan nem is veszik észre, de az életük 
során a gyermekeik, unokáik nevelésével, a 
környezetük alakításával, a személyes pél-

damutatással, nagyon sokat tettek 
azért, hogy ez a település egy nagy 
család, egy jó közösség legyen. 
Kedves Idősek! 
Önök koruknál fogva megöregedtek, 
szeretetre, törődésre, pihenésre vágy-
nak. Legyenek büszkék arra, amit az 
életben elértek, a sok nehézség árán 
elért eredményekre, családjukra, gyer-
mekeikre! 
Márai Sándor fogalmazta meg, hogy mi 
az élet értéke: 

„A halálos ágyon csak akkor pihensz nyugod-
tan, ha minden nap minden öntudattal, az igazsá-
got szolgálod. Néha nagyon egyszerű és kicsinyes 
az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet érté-
ke.” 

Önök megtapasztalták az élet értékét, az 
igazságtalanságát, és az igazságát is. 

Tudják azt is, hogy az ember az életében 
megpróbál az igazsághoz ragaszkodni, be-
csületesen, igazságosan élni, és dolgozni. 

Kívánok az életük hátralévő részéhez jó 
egészséget, sok örömet és boldogságot. 

Kívánom, hogy minél tovább éljenek 
Isten áldásával, szeretett családjuk, gyerme-
keik, unokáik körében, a település közössé-
gében.  

Kiss István, polgármester 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 

Tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. szeptember 1-
jével a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. 
törvény  az alábbiak szerint módosult:: 

A Kftv. szeptember 1-jétől hatályos szabályai szerint az 
álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfog-
lalkoztatásból, ha  

1. tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele szemben sza-
bálysértési eljárás van folyamatban vagy 

2. e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elma-
rasztalták, vagy 

3. önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rende-
zettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem 
teljesíti. 

 

A 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szabálysértéssé minősíti 
azt a szülői magatartást, melynek eredményeként a tanköteles 
gyermek egy tanítási éven belül harminc tanórát elmulaszt. A tan-
intézmény a tanköteles gyermek harminc órát elérő igazolatlan 
mulasztásáról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

Nyomatékosan felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 
jogszabály nem biztosít mérlegelési lehetőséget. Akinek gyermeke 
igazolatlan tanórai mulasztása a harminc tanórát meghaladja, köz-
foglalkoztatásban nem vehet részt, ugyanis a Munkaügyi Központ 
a foglalkoztatni kívánt álláskereső kiközvetítését megtagadja, így 
vele közfoglalkoztatásra irányuló munkaszerződés nem köthető. 

Ugyanúgy nem vehet részt közfoglalkoztatásban akinek ingatla-
na, lakókörnyezete rendezetlen és az írásbeli felszólítás ellenére 
sem teljesíti ez irányú kötelezettségét. 

Dr.Tóth Tibor, jegyző 

A KÖZFOGLALKOZTATÁS VÁLTOZÁSÁRÓL 

A GYERMEK HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

2013 szeptember 01 napjával változtak a hátrányos illetve hal-
mozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályai: 

Hátrányos helyzetű gyermeknek azt a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosult  gyermeket lehet tekinteni, akinek 
az alábbi feltételek közül egy megállapítható: 

 
1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 

időpontjában a gyermeket nevelő mindkét szülő, a gyerme-
két egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám 
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú (8 általános). 

2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontjában, a gyermeket nevelő szülők bármelyike, vagy a 
családba fogadó gyám, a szociális törvény szerint aktív korú-
ak ellátására ( foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, vagy 
rendszeres szociális segélyre ) jogosult, vagy a kedvezmény 
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 
egy évig, álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi köz-
pont. 

3. A gyermek szegregátumként nyilvántartott  (telepszerű) lakó-
környezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanul-
mány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükségla-

kásban él. 
 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: Azt a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  gyermeket lehet tekinte-
ni , akinek az fenti három körülmény közül (alacsony iskolai vég-
zettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakáskörülmények ) 
legalább kettő megállapítható. 

 
Halmozottan hátrányos helyzetűnek kell tekinteni a nevelésbe 

vett gyermeket, illetve az utógondozói ellátásban részesülő, tanu-
lói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőttet. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irá-
nyuló kérelem benyújtásával egyidejűleg  - de kizárólag az ügyfél 
erre irányuló kérelme esetén -  meg kell állapítani a hátrányos 
illetve a halmozottan hátrányos helyzet fennállását is.  A  hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával azonos időtar-
tamra,  de külön döntéssel történik. A kérelmek benyújtására for-
manyomtatványt biztosítunk. 

Dr.Tóth Tibor, jegyző 

KOMMUNÁLIS ADÓ, HULLADÉKSZÁLLÍTÁS REZSICSÖKKENTÉSE 

Az Önkormányzatot megkereste néhány lakos, hogy hogyan 
érvényesül a rezsicsökkentés a hulladékszállítási díjban. 

Az első negyedévben megjelent Apagyi Hírmondóban és több 
lakossági fórumon tájékoztatást adtunk a kommunális adó mérté-
kének megállapításáról, amelyből az Önkormányzat a háztartási és 
biohulladék szállítási díját fizeti a szolgáltató részére. 

Két változatból kellett választanunk: 

 A szolgáltató havonta szedi be a díjat közvetlenül a lakos-
ságtól, melynek összege egy évre 17.831.- Ft. 

 Az Önkormányzat minimális kommunális adót állapít meg 
hasonlóan más településekhez, melynek mértéke 2-3000 
Ft/év ingatlanonként. Így a lakosságot terhelő összeg elér-
te volna az évi 20-21.000.- Ft-t. 

Az Önkormányzat magára vállalja, hogy kommunális adót szed 
be, és ebből fizeti a hulladékszállítás díját negyedévente, melynek 
díjtétele 16.000.- Ft/év ingatlanonként. 

A két változatból látszik, hogy az apagyi ingatlantulajdonosok 

éves viszonylatban 4.000.- Ft-al kevesebb összeget fizetnek ugya-
nazon a szolgáltatásért. 

Ezért döntöttünk amellett, hogy az Önkormányzat hasonlóan a 
korábbi évekhez vállalja ennek a szolgáltatási díjnak a beszedését. 

Kommunális adó mértékét minden év december 15-éig lehet 
megállapítani, így a rezsicsökkentést a 2014. évi adómérték megál-
lapításánál tudjuk 2013. december 15-ig figyelembe venni, és ezt 
érvényesíteni is fogjuk. 

 
Összefoglalva úgy gondolom, hogy a 10%-os mértékű, 2013. 

július 01-től érvényes rezsicsökkentésből származó megtakarítás-
tól sokkal nagyon mértékű kedvezményt tudtunk eddig is juttatni 
az ingatlantulajdonosok részére. 

 
Kérem ezzel kapcsolatos tájékoztatásunk elfogadását. 
Köszönettel: 

Kiss István, polgármester 
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KÉZMŰVESHÁZ ÉS IFJÚSÁGI CENTRUM 

AZ APAGYI IFJÚSÁGI ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍREI 

Az idei nyár egyesületünk életében a táborok időszaka volt, de 
számos más tevékenységben is részt vettünk. Három saját szerve-
zésű tábor Apagyon, négy másik, amelyet közreműködőként segí-
tettünk, öt kirándulás, egy kistérségi nap és egy családi nap a mér-
legünk. Itt csak azokról az eseményekről számolunk be, amelyek 

az Apagyi 
Hírmondó 
júliusi szá-
mát köve-
tően való-
sultak meg. 

A 
Skatepark 
táborunk 
után két 
kisebb 
túra mel-

lett júliusban látogatást tettünk az extrém sport centrumban 
Miskolcon, majd a hónap végén megvalósítottuk a Nagy 
Geotúrát, mely során három napon keresztül geoládákat fedez-
tünk fel a Tokai hegy és a Zemplén lábainál, valamint Miskolc 
környékén. Emellett folyamatosan fejlesztettük a piactéren talál-
ható skateparkot. Ezek a programok a 12 kezdeményező és szer-
vező fiatal mellett még 30 résztvevőt mozgattak meg több alka-
lommal. Szeptemberben a projektzáró rendezvényen tizenhárom 

fiatal ve-
hette át a 
Youthpass 
tanúsítvá-
nyát. A 
„Let’s 
move!” 
című, HU-
12-E115-
2012-R3 
jelű pályá-
zat biztosí-
tott forrást 
ezekhez a 
tevékeny-

ségekhez. Ennek a programnak a mentorai Sarka Lászlóné és 
Dezső Gergely voltak. Ez a projekt az Európai Bizottság támoga-
tásával valósult meg. A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az 
Európai Bizottság vagy a Magyar Nemzeti Iroda véleményét, mely 
intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki. 

Augusztus 5-9-én szerveztük meg, immár hatodik alkalommal a 
szabadidős és kézműves táborunkat, amelyet 61 gyermek láto-

gatott meg. 
A csocsó, a 
társas és 
közösség i 
játékok, a 
gyöngyfű-
zés, üveg-
m a t r i c a 
festés, dísz-
doboz és 
f a b á b u 
k é s z í t é s , 

agyagozás a kialakult gyakorlat szerint párhuzamosan zajlott. Idei 
különlegességeink voltak a skatepark meglátogatása, játékos fizikai 
kísérleti délután és a minden nap újabb „egy perc és nyersz” kihí-
vások. 

Augusztus 17-én 50 fős csoporttal egy napos autóbusz kirán-
dulást szerveztünk 
Budapestre, a Mes-
terségek Ünnepe 
meglátogatására. A 
magyar népművészet 
legnagyobb sereg-
szemléje számunkra 
igen gazdag élmény-
anyagot és tanulási 
lehetőséget biztosí-
tott. 

2013. szeptember 13-
án Nádudvaron zajlott a X. Országos Ifjúsági Népi Kézműves 
Pályázat fazekas és bőrműves tagozatainak kiállítás megnyitója és 
szakmai programja, melynek a Nádudvari Népművészeti Szakis-
kola és Kollégium adott helyet. Egyesületünk ún. közösségként 
nevezett be a rangos pályázatra, ahol az egész országból képvisel-
tették magukat a népművészetet oktató középiskolák és más szer-
vezetek. Büszkék lehetünk azokra a gyermekekre, akiknek munká-
it a zsűri előzetes bírálatot követően kiállította: Dezső Krisztina, 
Minya Dorisz, Polgári Zsófia Nóra, Rendes Fanni, a szakmai ve-
zető Dezső Gergelyné. 

A Baktalórántházán megrendezett Kistérségi Napon, szep-
tember 21-én felkérés alapján Apagy községet kézműves foglal-
koztatással képviselte a Kézművesház. 

Az Óvodával folytatódott a szakmai együttműködésünk. A 
szeptember 27-én szervezett családi napon a gyermekek és a 
felnőttek együtt alkottak Dezső Gergelyné kézművesház vezető 
segítségével. 

Rendszeres foglalkozásaink a megszokott időpontban zajlanak. 
Minden kedden 17 órától felnőtt alkotóház, minden pénte-
ken 16 órától a gyermek és ifjúsági klub várja látogatóit. 

Az év hátralevő részében több rendezvény is színesíti majd 
közösségi életünket. Októberben szövés, novemberben pedig 
tűzzománc szakmai bemutatót tervezünk. Karácsony előtt 
pedig ismét szeretnénk megszervezni hagyományossá vált kará-
csonyi forgatagunkat, amelynek keretében sor kerül majd a 
családi kézműves délutánra is.  

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

Köszönjük Apagy Község Önkormányzatának és a Művelődési 
Ház minden munkatársának, hogy munkánkat együttműködésük-
kel támogatták. 

Honlapunk: 

www.dgweb.hu/ifiapagy/ 

Dezső Gergelyné, kézművesház vezető 

Dr. Dezső Gergely, elnök 
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NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

A 2013-14-es nevelési évet sikeresen megkezdtük. Bölcsődénk 

létszáma 12 fő. Óvodánk 3 csoportjába 76 gyermek jár, minden 

csoportban 2 óvodapedagógus és egy dajka néni segíti a gyermekek 

fejlődését. Ebben az évben a Nyíregyházi Tankerület jóvoltából 

hétfőnként pszichológus, szerdánként logopédus fejleszti a gyerme-

keket.  

Szeptember utolsó hetében megtartottuk első szülői értekezletün-

ket. A szülői kéréseknek eleget téve úgy terveztük éves programja-

inkat, hogy a szülők is részt tudjanak venni gyermekeikkel, ezért 

Őszi zsongás címmel Mihály napi forgatagot szerveztünk. A gyer-

mekek is segítettek az előkészületekben: kukoricát törtek és mor-

zsoltak, diót, gesztenyét, faleveleket gyűjtöttek, melyekből a Kéz-

(folytatás az 5. oldalon) 
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ÓVODAI ÉLET 

műves Ház segítségével őszi díszeket készíthettek szüleikkel. 

Megismerhették, hogyan kell szőlőt préselni és megkóstolták a 

mustot is. Ezek az alkalmak remek lehetőséget nyújtanak a gyer-

mekek tapasztalatszerzésére, fejlődik kézügyességük, finom 

motorikájuk, kreativitásuk. Nap közben lapcsánkasütésre is sor 

került. Reméljük, mindenki jól érezte magát ezen a csodás őszi 

napon. Szeretnénk, ha továbbra is ilyen sok szülő venne részt 

programjainkon, hiszen minden ilyen megmozdulásnak közösség-

formáló ereje van, mely közösségünkben pozitívan alakítja a csa-

lád és az óvoda kapcsolatát.  

Kissné Leveleki Mária, óvodavezető 

ISKOLAI ÉLET 

ELKEZDŐDÖTT A 2013/2014-ES TANÉV 
 
Az elmúlt egy évben nagyon sok változás történt a közoktatás-

ban. Az iskolák életét 2012. szeptember 1. óta az új Köznevelési 
Törvény fogja át, melynek bevezetése folyamatos. Nyugodtan 
kijelenthetem, hogy a 2013/2014-es tanév is rendhagyónak ígérke-
zik. Most néhány fontos változásról szeretnék tájékoztatást adni.  

Bevezetésre került a mindennapos testnevelés 1.-2. illetve 5.-6. 
évfolyamokon. Már most látszik, hogy nem tudunk olyan torna-
termi beosztást készíteni, hogy csak egy osztály legyen egyszerre a 
tornateremben, ezért a szabadban illetve közös órákat kell tartani.  

2013. szeptember 1-jével elindult az új Nemzeti Alaptanterv 
szerinti oktatás az 1. és 5. évfolyamokon. Új tankönyvekkel, köve-
telményekkel, tantárgyakkal. Új tantárgy az erkölcstan illetve a hit-
és erkölcstan. A kettő közül az erkölcstan a kötelező, de lehet 
választani helyette a hit- és erkölcstant. Iskolánkban valamennyi 
elsős és ötödikes szülő a hit-és erkölcstant választotta.  

A következő változás talán a gyerekeket, szülőket leginkább 
foglalkoztató törvényi előírás, hogy a tanulóknak délután 16 óráig 
kötelezően iskolában kell tartózkodni. A Nemzeti Köznevelési 
Törvény 55. §-a lehetőséget ad a szülőnek arra, hogy kérelmet 
nyújtson be az iskola igazgatójához a délutáni foglalkozások men-
tesítése alól. A szülők 49 %-a kérte, hogy a délelőtti órák után a 
tanuló más irányú elfoglaltsága miatt ne maradjon az iskolában. 
Elképzelhető, hogy az engedélyek megadása szigorodni fog a jö-
vőben. A bennmaradó tanulók számára alsó tagozaton két napkö-
zis csoportot, felső tagozaton egy tanulószobai csoportot indítot-
tunk, illetve vannak felzárkóztató foglalkozások, szakköri órák. 

Megváltozott a tankönyvellátás rendje is. Iskolánkban kisebb 
zökkenőkkel megkapták a tanulók a tankönyvcsomagokat, az 
esetleges hiánypótlások folyamatban vannak. Szeretném felhívni a 
Tisztelt Szülők figyelmét, hogy az ingyenességre való jogosultsá-
got a kért időpontban legyenek szívesek igazolni, mert ennek el-
mulasztásával nem tudjuk a rendszerben az ingyenességet jelezni. 
Ehhez kapcsolódóan fontos változás, hogy a hátrányos helyzet és 
a halmozottan hátrányos helyzet szabályai is jelentősen módosul-
tak, kérem az érintett szülőket, az új határozatok megkérése előtt 
tájékozódjanak a polgármesteri hivatalba. 

A tantestület összetételében is változások történtek. Kémia, 
fizika, ének-zene tantárgyak esetében környező települések iskolá-

iból van áttanítás, magyar-történelem szak esetében helyettesítő 
pedagógust vettünk fel, illetve az elsős napköziben tudtunk egy 
tanítónőt alkalmazni. Ezeknek a változásoknak köszönhetően a 
szakos ellátottságunk 100 %-os.  

Ami nem változott, hogy az iskolába járó gyerekeknek továbbra 
is a legfontosabb feladata a tanulás révén ismeretek, képességek 
elsajátítása. A tanévet 164 tanuló 8 tanulócsoportban kezdte meg. 
Létszámunk egy kicsit emelkedett annak ellenére, hogy költöztek 
el családok, de örömünkre vannak visszatérő gyerekek és más 
településekről is érkeztek tanulók.  

A 2013/2014-es tanév 180 tanítási napból fog állni és 2013. 
szeptember 2.-tól 2014. június 13.-ig fog tartani. Az első félév 
2014. 01. 17.-én fog befejeződni. 

A tanévet szünetek fogják megszakítani: 

 Őszi szünet: 2013. 10. 28-tól – 10. 31-ig. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 10. 25. (péntek), a szünet utáni első 
tanítási nap pedig 11. 04. (hétfő). 

 Téli szünet: 2013. 12. 23-tól – 2014. 01. 03-ig. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 12. 21. (szombat), a szünet utáni 
első tanítási nap pedig 2014. 01. 03. (hétfő). 

 Tavaszi szünet: 2014. 04. 17-től – 04. 22-ig. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 04. 16. (szerda), szünet utáni első 
tanítási nap 04. 23. (szerda). 

Befejezésül az új tanévhez a gyerekeknek, szüleiknek, kollegá-
imnak jó munkát, türelmet, sok sikert kívánok! 

Benga András, igazgató 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Az ópusztaszeri kirándulás résztvevői Vakációs bibliai hét résztvevőinek egy csoportja 

(folytatás a 4. oldalról) 
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REFORMÁTUS EGYHÁZ 

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, földmegosz-

tás, hagyatéki ügyek, polgári peres eljárásokban jogi képviselet, 

büntetőügyekben védői képviselet 

 

Ügyvédi ügyfélfogadást tart: 

Dr. Kokas Karolina 

Telefon: 06-70/371-2606 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

János evangéliumát olvassuk ebben a 
hónapban. Ami leginkább feltűnik a törté-
netek olvasásakor, hogy Jézus elég gyakran 
vándorúton van. Betánia (ahol János meg-
keresztelte), Kána, Kapernaum, Jeruzsálem, 
Júdea vidéke, Samária (Sikár városa), Gali-
lea (Kána városa), Jeruzsálem. Közben 
egész nagy távolságokat tesz meg tanítvá-
nyaival együtt. Vándorúton. Olvasva az 
igéket e szó hallatán, vándorúton, egészen 
másra is gondolhatunk. Arra, hogy a ke-
resztyén ember vándor ebben a világban. 
Mindig tudatában kell ennek lennünk, bár 
gyakran megfeledkezünk róla. Esztendők 
váltakozásakor, születésnapok idején, egy-
egy ravatal mellett különösen is alkalmunk 
van erre gondolni. Elmúlik a gyermekko-
runk, az ifjúságunk, megnőnek és a családi 
közösségből „kirepülnek” a gyermekeink. 
Elfogyatkozik az erőnk. 

Tehát úton vagyunk mi magunk is, ván-
dorúton. Úton akkor is, ha különösebben 
nagyobb távolságokat nem is teszünk meg 
fizikailag. Vándorutunkat pedig úgy kell 
megtennünk, hogy egykor elérjük a célt. A 
cél pedig Jézus Krisztus bizonyságtétele 
alapján az örök élet. 

Persze ne szaladjunk most gondolatban 
nagyon előre, egészen a célig, hanem a 
vándorutunk eredményes megtétele érde-
kében állítsunk magunk elé ennek a ván-
dorlásnak egy-két szabályát. 

1. Az első mindjárt az, hogy nem sza-
bad megállni útközben. Jézus a 38 éve 
beteg ember meggyógyítását követően így 
vallott: „Az én Atyám mind ez ideig munkálko-
dik, én is munkálkodom.” Merre haladjunk, és 
mit cselekedjünk? Isten eligazít e tekintet-
ben. Csak ne álljunk meg a hitéletünkben, 
mint aki berendezkedett a saját maga készí-
tette állásaiban, és az elég neki. Jézus Krisz-
tus ki akar mozdítani megszokott, sokszor 
leragadt hitéletünkből. Engedjünk neki! 

2. Nem szabad felesleges terheket 
cipelni ezen az úton. Hamar elfárad az a 
vándor, akinek sok a felesleges csomagja. 
Tudom, sok minden kívánkozik ma is a 
keresztyén vándor hátizsákjába. Hasonló-
an, mint régen, akár a bibliai időben. 

Démás a világhoz ragaszkodott és elhagyta 
Pál apostolt, vele együtt a keresztyén szol-
gálatot. Földi javak, pénz szeretete, a világi 
célok szem előtt tartása, emberek dicsősé-
gének keresése mind olyan terhek, ame-
lyeknek a cipelésével nem lehet célhoz érni 
ezen az úton. Nem kevésbé súlyos teher a 
bűn. Elkövetett vétkeink, megromlott in-
dulataink súlya és egész javíthatatlan termé-
szetünk olyan teherként nehezedik ránk, 
hogy nem akar sikerülni egyik lépés a másik 
után. Meg kell szabadulnunk a tehertől, a 
bűneinktől. Ez pedig csak a Jézus Krisztus-
ban kapott bűnbocsánat kegyelmének a 
vétele által lehet. A legjobb erőforrás ez a 
vándorutunkon. 

3. A vándorlás során szüntelen a célra 
kell tekinteni. Eltéved minden vándor, aki 
leveszi a szemét a célról. Pál apostol győ-
zelmes futásának is az volt a titka: „Ami 
mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, 
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten 
mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért.” (Fil 3, 14) Vajon van-e bárki 
előtt is biztatóbb cél, mint az Úr Jézus ál-
dozata által szerzett üdvösség, az örök élet? 

4. Végül gondoljunk még arra, hogy a 
vándoroknak össze kell tartaniuk az 
úton. Tartsuk nagyon drága dolognak, 
hogy nem kell egyedül bandukolnunk a 
mennyek országa felé vezető úton. Társa-
ink vannak vándorlásunk során. Egyedül 
sokszor járhatatlan az ösvény, de együtte-
sen, egymásra támaszkodva, testvéri közös-
ségben könnyebben ment a haladás. Köl-
csönös megbocsátás, egymás terheinek a 
hordozása, egymás szeretetben való elhor-
dozása ennek az útnak a belső törvénye. 

 
Remélem, a nyár mindenkinek jól telt és 

alkalmat adott a testi-lelki feltöltődésre. A 
református gyülekezetünk életében három 
olyan különleges alkalom volt az elmúlt 
időszakban, amit feltétlenül szeretnék meg-
említeni. 

A nyár folyamán, június 23-án, vendégül 
láttuk a Gedeon Társaság két munkatársát, 
akik a bibliaterjesztés terén végzett szolgá-
latukról számoltak be istentiszteletünkön. 

A kórházakban, otthonokban, kollégiu-
mokban, iskolákban megtalálható kismére-
tű kék Bibliák az ő tevékenységük eredmé-
nyeképpen vannak kihelyezve. Isten áldását 
kérjük további szolgálataikra! 

Hittanos gyermekeinknek „vakációs bib-
liai hetet” tartottunk a szünidőben. Erre az 
alkalomra a júliusi hónap második felében, 
július 22-26-a között került sor. Reméljük, 
hogy a bibliai történetek, a vetélkedők, a 
kézműves foglalkozások és a játékok mara-
dandó élményeket adtak ebben az évben is 
a gyermekek számára. Szeretettel köszön-
jük meg Jurkinya Jánosné és Zelenák Edit 
gyülekezeti tagjaink segítségét, amit a fog-
lalkozások során nyújtottak. 

Természetesen nyári gyülekezeti kirándu-
lást is terveztünk. Terveink szerint a kirán-
dulásra augusztus 10-én szombaton került 
sor. Úti célunk az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark volt. Testileg fárad-
tan, de magyarságunkban erősödve és gaz-
dagodva érkeztünk haza.  

 
Szeretném tájékoztatni még a kedves 

olvasókat, hogy ebben az esztendőben is 
megszerveztük a szokásos őszi gyűjtésün-
ket, melynek keretében októberben folya-
matosan gyűjtjük a természetbeni és pénz-
beli adományokat a Nyíregyházi 
Magdaléneumban fogyatékkal élő gyerme-
kek számára. 

A tanévvel együtt a hittanoktatás is elkez-
dődött. Kérjük a szülők segítségét és támo-
gatását, de legfőképpen Isten áldását, hogy 
ebben a tanévben is gazdagodjunk, tudás-
ban, hitben, szeretetben. 

Október végén készülünk az új borért 
való hálaadó úrvacsorás istentiszteletre, 
valamint a reformáció ünnepe és a Halot-
tak napja kapcsán is szeretnénk megtartani 
megszokott alkalmainkat. 

Isten áldását kérjük az egész község és a 
mi református közösségünk életére, az 
istentiszteletekre pedig mindenkit szeretet-
tel várunk! 

Kozma Mihály 
református lelkész 

SZEPTEMBER 1. 
AZ EGYHÁZI ÉV KEZDETE 

 
A keleti egyház szeptember elsején tart-

ja meg az új egyházi év - az indiktosz - 
kezdetét. Ez a szó az ókori rómaiak szá-
mára azt jelentette: „határ”. A kifejezés 
eredete a római császárok azon szokására 
vezethető vissza, hogy ebben az időben 
gyűjtötték be az alattvalóktól a hadsereg 

fenntartására fordítandó adót. Az adó 
mértékét tizenöt évre előre állapították 
meg, ezért indiktionnak nevezték azt a 
tizenöt éves ciklust, amelynek kezdetét 
Augusztus császár idején fektették le 
Krisztus születése előtt 3 évvel. Ugyanak-
kor pedig szeptemberben volt a termés 
begyűjtésének ideje is. Az új mezőgazda-
sági év kezdete a legjobb alkalom volt 

(folytatás a 7. oldalon) 
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MAGYAR APOSTOLI GYÜLEKEZET 

arra, hogy hálát adjanak istennek a termés 
iránti jóakaratért. Így tettek már a zsidók is 
az ószövetségi korban. Az ősi zsidó naptár 
szerint a hetedik hónap első napjaiban /
szeptember elején/ tartották a Harsonák 
ünnepét, amikor befejezvén a munkát, ked-
ves illatú áldozatot mutattak be az Úr di-
csőségére. „ A hetedik hónap első napja 
legyen pihenőnap számotokra, harsonazen-
géssel és ünnepi összejövetellel. Ne végez-
zetek semmiféle szolgai munkát, és mutas-
satok be áldozatot az Úrnak” Lev: 23,24-
25. 

Kezdetben az indiktion kezdete szeptem-
ber 23-a volt. A római naptár konstantiná-
polyi bevezetésekor és Augusztus császár 
kultuszának eltörlésekor a polgári új év 
kezdetét szeptember 1-re helyezték át. 

A szeptemberi jeles napok nagy része 
mezőgazdasági munkákkal  és a paraszti 
élet szempontjából különösen fontos idő-
jóslatokkal függenek össze. Erre utal Egyed 
napjához /szept. 1/ kapcsolódó régi népi 
megfigyelések is. De ki is volt Szent Egyed? 

– Boldog Egyed testvér az 1200-s években 
élt. Életét csak attól az időtől ismerjük, 
amikor elhatározta, hogy Szent Ferenc 
követője lesz. Mély hatást gyakorolt rá 
Szent Bernát élete, aki szó szerint teljesítet-
te az Evangéliumot, és minden tulajdonát 
eladta, az árát pedig szétosztotta Assisi 
szegényei között. Először csatlakozott 
Szent Ferenc követőihez, de később el-
hagyta a tevékeny életet, és szemlélődőként 
visszavonult a remeteségbe. Egyed testvér 
magatartására jellemzőek szavai: „Isten 
Igéje nem hallgatójánál vagy hirdetőjénél, 
hanem végrehajtójánál van.„ 

Szeptemberben az iskolába is becsenget-
nek, és kezdődik a gyerekek számára egy 
közel 10 hónapos szellemi munka. Mai 
világunk mindenkitől megköveteli az életre 
szóló tanulást. Az új tanévvel a hit és er-
kölcs oktatása is elkezdődött, aminek két 
irányultsága van. Az első az elmélet mellyel 
gazdagíthatja tudását, ismeretét. A második 
pedig az erkölcsi alapok lefektetése. S mint 
tudjuk, alapok nélkül nem lehet építkezni. 
Máté evangéliumában így fogalmazza meg 
az Úr Jézus: „Aki hallgatja szavamat és 
tettekre is váltja, az okos emberhez hason-

lít, aki házát sziklára építette. (…) Aki hall-
gatja ugyan tanításomat, de nem váltja tet-
tekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát 
homokra építette.” Mindenki látja és érzé-
keli, hogy kicsiny hazánkban igen csak ala-
csonyan van az erkölcsi szint. 

Lehet itt szép szavakat mondani a jogál-
lamról, de minden jogszabály annyit ér, 
amennyit abból megvalósítanak, betarta-
nak. Az Úr Jézus nem jogszabály gyűjte-
ményt hagyott ránk, hanem egy új életfor-
mát, mely által emberi életünket emelhetjük 
egy olyan magasságba, ahol a szeretet és az 
erkölcsös élet teheti szebbé mindennapjain-
kat. A kérdés persze az: akarunk-e így élni? 
A gyermek életében is az a legtragikusabb, 
amikor mást lát otthon és mást hall a hit-
tanórán. Ennek a kettőnek kellene egymás-
hoz közelítene. Gondolataimat két idézettel 
zárnám. Egy kínai közmondás azt tartja:” 
Jobb meggyújtani egy gyertyát, mint átkoz-
ni a sötétséget. „ Szent Ágoston pedig ezt 
mondja: „Változtasd meg a szívedet és 
megváltoznak tetteid.” 

Buda Attila 

parochus 

(folytatás a 6. oldalról) 

VALAKI HÁLÁS AZÉRT, 
HOGY ÉLSZ 

 
„Hálát adok az én Istenemnek, valahány-

szor megemlékezem rólatok, és mindenkor 
minden könyörgésemben örömmel imád-
kozom mindnyájatokért, mert közösséget 
vállaltatok az evangéliummal az első naptól 
fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg 
vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte 
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus 
Jézus napjára.” Fil 1,3-6. 

A Biblia úgy mutatja be az embert, mint 
Isten teremtő munkájának legnagyobb 
csodáját, akit az Úr a maga képére és ha-
sonlatosságára teremtett. Minden áldott 
nap a szívünk százezerszer dobban, huszo-
nötezerszer veszünk levegőt, az agyunk 
minden percben messze felülmúlja a szu-
perszámítógépeket, immunrendszerünk 
milliónyi kórokozó támadását hárítja el, és 
valljuk be, ezt szinte észre sem vesszük, 
ritkán gondolunk rá. Csodák sorozata az, 
hogy egyáltalán létezünk, és ugyanilyen 
csoda minden egyes embertársunk, aki 
körülöttünk él. Isten nem véletlenül alko-
tott meg egyetlen embert sem, hanem 
azért, hogy ajándék legyen mások számára. 

Ez a bibliai gondolat mélyen érinti önér-
tékelésünket. Senki sem gondolhat saját 
magára úgy, mint akinek nem érne semmit 
az élete. Épp ellenkezőleg. Amikor választ 
keresünk arra, hogy kik vagyunk, a Biblia 
szerint az lehet a kiindulópontunk, hogy 
Isten Önmagával ajándékoz meg bennün-
ket, és ezen felül rajtunk keresztül meg akar 
ajándékozni valahogyan másokat. Ajándé-
kok vagyunk. Ha ez még nem látszik raj-
tunk, ez akkor is igaz, mert Isten ezzel a 
szándékkal alkotott meg. Olyan valakik 
vagyunk, akikért mások hálát adhatnak 
Istennek. Úgy élhetünk, hogy az emberek 
így szólnak: milyen jó, hogy itt vagy, hogy 
ezt és ezt mondtad, hogy megtetted értem 
azt és azt. 

A más emberekhez fűződő viszonyunkat 
is döntően befolyásolhatja a Bibliának ez a 
csodálatos üzenete. Annyira fájdalmas hal-
lani vagy olvasni, hogy „úgysem lesz belőle 
semmi”, vagy „rosszkor született rossz 
helyre”. Nekünk megadatott, hogy Isteni 
szemszögből tekintsünk rá embertársaink-
ra, és ezért küldetésünk, hogy a szemünkből 
olvassa ki a másik ember, hogy ő ajándék. Ha 
mástól eddig nem tudta meg, hát tudja meg 
tőlünk. Küldetésünk az is, hogy segítsük 
másokban kibontakozni, megerősödni azt, 

amit Isten adott neki. 

Adtál-e már hálát Istennek valakiért? 
Mikor köszönted meg utoljára Istennek 
szeretteidet, barátaidat? Mikor imádkoztál 
rosszakaróidért, hogy ők is ajándékként 
élhessék életüket? Mikor mondtad el vala-
kinek: „barátom, Isten valami jó dolgot fog 
elvégezni benned” ?  

Nem mindenki képes arra, hogy hálát 
adjon azokért az emberekért, akik körülötte 
élnek. A romlott emberi természet feletti 
győzelem, Isten kegyelmi munkájának 
eredménye lehet az, ha valaki embertársá-
ban ajándékot lát. Képes erre akkor is, ami-
kor nem értenek egyet, vagy fájdalmat okoz 
a másik. A Filippi levél is példát ad erre, 
mert Pál a levél elején hálát ad azokért a 
testvérekért is, akik között nem volt egye-
tértés (Fil 4,2.) 

Ajándék és megajándékozott is vagy egy 
személyben. Az Ajándékozó pedig maga az 
Úr, aki nem csak a mi személyes emberi 
életünket adta nekünk, hanem Önmagát is 
odaadta a kereszten mindnyájunknak. 

Dr. Dezső Gergely 
lelkipásztor 
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ASZTALITENISZ 

LABDARÚGÁS 

Megkezdődött a 2013/2014. évi Asztalitenisz Csapatbajnokság. 

Szakosztályunk a nehézségek ellenére, továbbra is az NB I.-ben 

az NB II.-ben az NB III.-ban és a megyei bajnokságban is indít 

csapatot. Nagyon nehéz ősz vár ránk az eredményesség és a mű-

ködőképesség szempontjából is. Az NB I-ben az első csapatunk 

már túl van 5 fordulón és 3 vereség 2 győzelem a mérlege. Az 

igencsak megerősödött bajnokságban a csapat célja a biztos benn-

maradás kivívása. 

Az NB II-ben az erőviszonyokat figyelembe véve nem sok 

esély van a bennmaradásra, de ha néhány mérkőzésen erősebb 

összeállításban állnánk fel akkor talán meglenne az esély. Az eddig 

lejátszott 4 mérkőzésből 3 vereség és 1 győzelem a mérleg. 

Az NB III-ban az Útfestők Apagy III-as csapata Szabados László 

vezérletével a biztos bennmaradást tűzte ki céljául. A csapat mér-

lege 2 győzelem 1 döntetlen 1 vereség, amit jó kezdésnek értékel-

hetünk, de a legutóbbi döntetlen Arló ellen pontvesztésnek szá-

míthat. 

A megyei bajnokságban induló csapatunknak nem lesz egyszerű 

feladata, mivel ha hiányzó játékos van valamelyik magasabb osz-

tálybeli csapatunknál akkor innen kell kivenni játékost, így előfor-

dulhat, hogy nem tudnak majd mindig egységesen kiállni, ezért a 

csapat reális célja mindezek függvényében az erős középmezőny 

lehet. 

A szakosztályunk színeiben versenyző Berecki Dezső a Para 

Európa bajnokságon 3. helyezést ért el, amihez gratulálunk neki. 

Testvérével Zsolttal csapatban nem sikerült érmes helyen végez-

niük. Zsoltot egyébként kölcsön adtuk a Kemecse csapatának. 

Az NB I.-es keret: Fodor István, Berecki Dezső, Nagy Balázs, 

Hodász László. Az NB II.-es keret: Szűcs Attila, Nyikos Róbert, 

Nagy Sándor, Oszlánszki László, ifj.Oszlánszki László(jelenleg 

Norvégiában edzősködik) Van egy Jolly Jokerünk Poór Tibor 

személyében, aki ha a munkája engedi Budapestről hazajőve be-

száll bármelyik csapatba a szabályok adta lehetőségen belül, így 

segítve csapataink minél eredményesebb szereplését. Az NB III-as 

és megyei keret: Fodor Géza, Szabados László, Zachár Sándor, Bu-

dai Péter, Németh Frigyes, Benga András, Vakály János, Kiss 

Zoltán, Papp Sándor, Ráti Sándor, Oszlánszki Zoltán, Szuromi 

György. 

Szlovákiában, Nagykaposon szerepeltünk egy nemzetközi tor-

nán, ahol a versenyt Fodor István nyerte, Fodor Géza és Hodász 

László pedig 3. helyezést ért el. Gratulálunk nekik. 

Csapat eredmények: NB I.: Cegléd -Apagy I. 11-7; Nyírbátor 

II.-Apagy I. 4-14; Apagy I.- Eger I. 11-7; Apagy I.-Kecskemét 7-

11; Szeged II.-Apagy I 11-7 

NB II.: Apagy II. - Diósgyőr 4-14; Apagy II. - Gödöllő 7-11; 

Nyírmada - Apagy II. 0-18; Apagy - Vác 6-12 

NB III.: Tiszaújváros - Apagy III. 11-7; Apagy III. - Holcim 16-

2; Apagy III. - MEAFC 12-6; Arló - Apagy III. 9-9 

Megyei bajnokság: ATC.Nagykálló - Apagy IV. 9-9; Vitka - 

Apagy IV. 6-12; Fehérgyarmat I. - Apagy IV. 5-13; Kemecse - 

Apagy IV. 16-2; Apagy IV. - Ajak SE 11-7.  

Oszlánszki László, szakosztályvezető 

Megkezdődött a Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 2013-

2014. évi szezonja. 

A Megyei I. osztály átalakítása miatt négy volt I. osztályú csapat 

is a mi csoportunkba került. A Tiszavasvári, Rakamaz, Szakoly, 

Kótaj négyessel, valamint a felkerült Encsencs csapataival nagyon 

megerősödött a bajnokság. E cikk írásakor 10 fordulón vagyunk 

túl, három győzelemnél és hét vereségnél tartunk. 

Sajnos súlyos sérülések (Bedécs Gergő, Bedécs Gábor, Orosz 

Gábor) miatt hetekre, sőt hónapokra elvesztettük játékosainkat, 

valamint eltiltások miatt nem tudunk a legerősebb összeállításban 

játszani, és ez az eredményességen is meglátszik. 

Próbájuk ifjúsági játékosokkal (Pataki Tibor, Badarász Gergő, 

Csépke Bence)feltölteni a felnőtt keretet, de az ifjúsági játékosok 

még nem tudnak egy állandó szintet teljesíteni, a beépülésük a 

felnőtt bajnokságba hosszabb időt vesz igénybe. Szezon közben 

új játékosok igazolása nagyon nehéz, így valószínűleg a jelenlegi 

állománnyal kell az őszi szezont végig vinni. 

Reméljük sérültjeink még az idén felépülnek és velük eredmé-

nyesebbek leszünk.  

Szegfű Mihály, edző 

IDŐSEK OTTHONA 

Az Apagyi Ifjúsági és Kulturális Egyesület pályázati programjá-
nak keretében sikerül udvarunkat megszépíteni. Fákat ültettünk, 
amelyek árnyékot adnak majd az alatta üldögélőknek. Részt vet-

tünk az „Idősek Vi-
lágnapja” alkalmából 
Apagy Község Ön-
kormányzata által 
rendezett ünnepsé-
gen, ahol Apagy ap-
raja-nagyja vidám 
m ű s o r s z á m o k k a l 
kedveskedett az idő-

seknek. Szintén feledhetetlen perceket okozott a meglepetés ven-
dég.  Köszönetünket nyilvánítjuk az Önkormányzatnak, a fellé-
pőknek ezért a szép napért. Kézműves foglalkozás keretében őszi 
ajtódíszt készítettünk.  

Új lakók érkeztek az intézménybe Nyíregyházáról, Nagyhalász-
ból, Hajdúhadházról, Nyírvasváriból. Ők a távolság ellenére is az 
Apagyi Idősek Otthona mellett döntöttek. Minden igyekezetünk-
kel azon leszünk, hogy döntésüket ne bánják meg sem az újonnan 
érkezők, sem a már itt élők!  

Korlátozott számban még tudunk biztosítani helyet. Szeretettel 
várjuk a jelentkezőket!  

Szűcs Tiborné, intézményvezető  


