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Az apagyi önkormányzat lapja

MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS BRONZ MELLSZOBRÁNAK ÁTADÁSA
Magyarország kormánya az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. cselekedeteihez.
évfordulójára Emlékévet hirdetett és a Magyar Szabadság Évének méltó
Célunk hozzájárulni a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint
megszervezésével az 1956-os Emlékbizottságot bízta meg.
a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás
A programsorozat célja az volt, hogy az 1956-os forradalom és sza- erősítéséhez.
badságharc hősei végre elfoglalhassák méltó helyüket emlékezetünkben.
A szobor készítője Juha Richárd szobrászművész volt.
Az apagyi Önkormányzat ennek kapcsán arról döntött, hogy 1956
A szobor üzenete:
méltó megemlékezésének helyszínéül kialakít egy Büszkeség pontot.
„Ahol a hősöket nem felejtik,
A pályázat közvetlen célja volt a település központjában Mindszenty
mindig lesznek újak.”
József bíboros szobrának elhelyezése, akinek személye méltó az 1956.
Kiss István, polgármester

Május 21-én gyereknapot és utánpótlás
labdarúgó tornát rendeztünk a községi
sportpályán.

Június 8-án a Hangos olvasás hete programsorozat megyei megnyitó rendezvénye alkalmából Bakos-Kiss Gábor volt vendégünk.

Június 16-án elballagtak nyolcadikosaink. Sok sikert kívánunk
további tanulmányaikhoz!

Június 23-án 50 év után találkoztak újra
az 1968-ban végzett apagyi öregdiákok.

Majláth Virág és Polgári Zsófia részére Magyarország Jó tanulója és Jó sportolója kitüntetést adományozott Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztere. Gratulálunk nekik!
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AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYEI
A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KITERJESZTÉSE
ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES SZOCIÁLIS CÉLÚ
TŰZIFA JUTTATÁSRÓL.

sát gázdíj tartozás miatt szüntették meg. (A
szolgáltató a mérőórát leszerelte.)
A támogatásra az igénylőlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni munkaidőben. A
kitöltött kérelemnyomtatványt 2018 július 31
(kedd) 16,00 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtási határidő jogvesztő,
a jogosultság feltételeinek meglétét a benyújtást
követően ellenőrizni fogjuk. A döntés és a
tűzifa kiszállítása a kérelmek beérkezését követően történik a jogosultak lakására, átvételi elismervény ellenében.

Tisztelt Lakosok
A Kormány 1152/2018(III.27) határozata
alapján elrendelte a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának megemelését. A kormánydöntés értelmében azon lakosok akiknek
lakásába nincs bekötve a vezetékes gáz jogosultak 12.000,- Ft összegben szociális célú tűzifa
juttatásra.
Támogatásra azon lakosok jogosultak akiknek
ingatlanára nincs kiépítve a gázcsatlakozás, vagy
Az előzetes terveknek megfelelően elkezdődki van építve a gázcsonk de a lakóházba a vezet- tek a 2018. évre tervezett beruházások, közbeékes gáz nincs bevezetve. Nem jogosult a támo- szerzési eljárások lezáródtak.
gatásra azon személy akinek lakásának gázellátá-

Apagy Község Önkormányzat
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00927
azonosítószámú konstrukció
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Az Európa
2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi
Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése, egy
ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.
Jelen felhívás a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási
és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja. A műszaki és minőségi standardok
elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati
ASP központ kiépítésének, majd annak 2018-ra történő országos
kiterjesztésének igényét és szükségességét. Az ASP (Application
Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a
számítógépes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi
el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás
technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan
A 2018. év folyamán három új lakója lett az
intézménynek, akik mindannyian Apagyiak. Ez
öröm számunkra, hogy tudunk segíteni, de
sajnos ez azt is jelenti, hogy búcsút is kellett
vennünk néhány lakónktól. Rájuk, mindig szeretettel fogunk emlékezni, nem feledjük el őket!
Jelenleg is teljes létszámmal működünk. Elég
hosszú a várólistánk, de ez általánosságban
jellemző az idős otthonokra. Sokkal több az
igény, mint ahány férőhellyel rendelkeznek a
bentlakásos intézmények. Várjuk a férőhelyek

 Védőnői körzet, orvosi rendelő szigetelése,
napelem elhelyezése

 Idősek Otthona külső hőszigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, napelem elhelyezés
 Polgármesteri Hivatal napelem elhelyezés,
fűtéskorszerűsítés, külső hőszigetelés, nyílászáró csere
Ipari terület fejlesztésénél az engedélyek,
kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás folyamata előkészítés alatt van.
Turisztikai fejlesztés engedélyei, kiviteli tervei elkészültek szintén közbeszerzési eljárás
zajlik. A villanyhálózat kiépítéséhez az E-ON a
munkaterületet átadta a kivitelező részére.
Dr. Tóth Tibor, jegyző

településnek is, aki a feladatait
széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthatott
volna hozzá, azok magas beruházási és üzemeltetési költségei
miatt.
A
projekt
megvalósítása
Apagy településen 2017.04.03.
kezdődött. A pályázat megvalósítása során az ASP rendszer működtetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés (Monitor, Munkaállomás MS
Windows környezetben, Laptop MS Windows környezetben, kártyaolvasó, rack szekrény, switch eszköz, Multifunkciós nyomatkészítő),
működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés – élesítési feladatok elvégzése, valamint önkormányzati dolgozók
oktatása valósul meg. A projekt befejezése 2018.06.30. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Kedvezményezet neve: Apagy Község Önkormányzat
A projekt összköltsége: 6.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 6.000.000,- Ft

IDŐSEK OTTHONA

bővítésre kiírt pályázatokat!
Életünk a szokásos mederben folyik. Hozzánk sajnos gyakran jár a betegszállító, a mentő,
hiszen az itt élők számos betegséggel küzdenek.
Legfontosabb feladatunk az ápolás a gondozás,
de vannak azért örömteli események, melyeket
együtt ünneplünk, együtt élünk át. Köszöntöttünk szépkorút, és még ebben ez évben hasonló
köszöntésre kerül sor. Kihelyezett „Könyvtár
Mozi” keretében tartalmas időtöltést és vidám

(folytatás a 3. oldalon)
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kat. Külön öröm számunkra, hogy elhunyt lakóink hozzátartozói is részt vettek ünnepségünperceket szereztek lakóinknak a régi magyar kön, visszajárnak hozzánk, nem felejtettek el
filmek. Együtt drukkoltunk a „Körhinta” szerel- minket. Sok könny hullott ezen a délután, de
mespárjának, örültünk Liliomi sikerének, Ludas
Matyit újra és újra a szívünkbe zártuk, Kiss
Manyival együtt néztük „..hogy szaladnak a
fák!”. Latabár Kálmánnal tébláboltunk „Egy
szoknya, egy nadrág” között. És még sorolhatnám a sok hallhatatlan hőst és feledhetetlen régi
magyar színészt. Lakóink nagyon várták az
alkalmakat és várjuk a folytatást! Az anyák napi
megemlékezés szintén nagy örömet szerzett az
itt élőknek, hiszen Kovács István költő egy
verses-zenés műsorral köszöntötte az édesanyá-

(folytatás a 2. oldalról)

ezek a könnyek könnyebbé tették a lelkek terheit, jótékony könnycseppek voltak! Az Istentiszteletetek, a misék az otthon falin belül, mind
enyhülést hoznak a bajokra, a pislákoló fényeket
fellobbantják. Ha már a betegség miatt nehéz
kimozdulni a világba, akkor egyetlen dolgot
tehetünk, megpróbáljuk a világ egy darabját
idecsempészni! Köszönjük mindazoknak, akik
ebben segítenek nekünk!
Jelenleg Energetikai Pályázat keretében munkálatok folynak az otthonban. Ez jár némi kényelmetlenséggel, de az eredmény majd kárpótol minket.
Nagy Erzsébet, intézményvezető

ISKOLAI HÍREK
BEFEJEZŐDÖTT A 2017/2018-AS TANÉV tanulónknak Majláth Virágnak és Polgári Zsófi- időszak ugyan véget ért, de a tanév más módon
SZORGALMI IDŐSZAKA

2018. június 15-én véget ért a tanév szorgalmi időszaka. 2018. június 16-án ünnepélyes keretek között elbúcsúztattuk 24 végzős diákunkat. Mind a 24-en továbbtanulnak középfokon: gimnáziumban 13 tanuló,
szakközép és szakgimnáziumban 9 tanuló,
szakiskolában 2 tanuló. Kívánjuk, hogy
sikeresen vegyék az akadályokat középfokon is!
A tanévet 178-an kezdték meg és 176-an
fejezték be. A tanévet eredményesen zárta 173
tanuló, nekik ezúton is gratulálunk. Eredménytelenül zárta a tanévet 3 tanuló. Közülük 2 tanuló javítóvizsgát tehet augusztusban. Nagyon
sok tanulónk kiváló eredményt ért el, büszkék
lehetnek teljesítményükre. Az első osztályban
kiválóan teljesített 12 tanuló. A 2-8. évfolyamon
kitűnő eredményt ért el 34 tanuló, jeles eredményt ért el 21 tanuló. Gratulálunk nekik is és
szüleiknek is. A kiválóan teljesített és a kitűnő
tanulókat a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszjeggyel
ajándékozta meg. Június 20-án jutalomkiránduláson is részt vehettek, melynek helyszíne Szilvásvárad és a Szalajka-völgy volt. A tanévzáró
ünnepélyen nagy örömünkre szolgált, hogy két

ának átadhattuk a 2016/2017-es tanévben elért
kitűnő tanulmányi eredményéért és kimagasló
sportteljesítményéért Magyarország Jó tanulója
és Jó sportolója kitüntetést. A kitüntetést az
Emberi Erőforrások Minisztere Dr. Kásler
Miklós adományozta. Az elért eredményükhöz
gratulálunk, példaképül állítjuk őket a többi
tanuló elé.
Örvendetes, hogy a tanévben jelentősen
csökkent az igazolt és az igazolatlan hiányzások
száma is. Egy főre eső átlag 10,8 nap. Az igazolatlanul mulasztott napok száma 10 nap. A tanévzáró alkalmával szívesen gondoltunk vissza a
tanév eseményeire, rendezvényeire, melyek
színesítették tanévünket. A tanév szorgalmi

tovább folytatódik. Július első hetében jelentős
felújítás kezdődik intézményünkben. A sikeres
EFOP-os pályázatnak köszönhetően megújul a
tornaterem, a keleti szárny termein ablakcserére
kerül sor, megújulnak a parketták, fűtéskorszerűsítés is lesz, valamint teljes belső festésre is
sor kerül. Bízunk benne, hogy a szeptember 1-i
tanévkezdésre minden munkálat befejeződik és
zavartalanul kezdhetjük a tanévet.
A vakáció beköszöntével mindig felhívjuk
tanulóink figyelmét a veszélyekre is. Tartsák be
minden szinten a közlekedés szabályit! Fürödni
csak és kizárólag a kijelölt helyeken szabad!
Figyeljenek a tűzrakás szabályaira is! Szeretném
felhívni a szülők figyelmét, hogy az ő felelősségük is megnövekszik a vakáció alatt. Lehetőleg
mindig tudják, hogy a gyerek kivel, hova távozott, s mikor várható vissza. Szükség esetén a
gyerekek tudják használni a 112-es segélyhívó
számot. Azt se feledjék, hogy nyáron is az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói, s ehhez méltóan kell viselkedniük.
Befejezésül minden szülőnek, gyereknek
élményekben gazdag szép vakációt kívánunk!
Benga András, intézményvezető
Siklódi Lászlóné, intézményvezető helyettes
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Szép eredmények
országos versenyen
A tanév során az alsó és felső tagozatos
tanulók részt vettek egy országosan meghirdetett „Olvass és alkoss” versenyben,
amely az olvasás népszerűsítése mellett a
kreativitásukat is fejlesztette.
A versenyfelhívók már az első osztályosokat

Egy jó nap !– A Kihívás Napja!
Apagy együtt sportolt!
Idén először csatlakozott iskolánk a világhírű Kihívás Napjához.
Ennek a felhívásnak az a célja, hogy kedvet
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges
életmódhoz. Mi is bíztunk abban, hogy a
játékos és vidám nap meghozza a kedvet a
mozgással teli életmódhoz, és inspirálója
lehet egy olyan életmódnak, aminek természetes része a mozgás, a sport.
Izgatottan készülődtünk a nagy napra. Igyekeztünk bevonni a sportolásba az óvodás gyerekeket, a szülőket, és az önkormányzat dolgozóit.
Minden oldalról segítséget támogatást kaptunk.
Az Önkormányzattól frissítőt kaptunk, ami igen

Apagyi Hírmondó

is buzdították az olvasásra , de figyeltek valamennyi évfolyamra, hogy érdekes , figyelemfelkeltő könyveket ismertessenek meg a diákokkal.
A feladat, a könyvek megismerése után,
valamilyen képzőművészeti alkotás benyújtása
volt tetszőleges technikával.
A gyerekek igényes , szép munkákat nyújtottak be. Ennek eredményeképpen iskolánk tanulói országos viszonylatban egy budapesti iskolával holtversenyben a legtöbb díjat vehették át.
 1. osztály Sebők Péter, Miklós Eszter, Kulin
Lili, Joó Emese, Banu Benjamin, Polyák
Alex

jól jött, hiszen nyárias meleg köszöntött ránk
május 30-án. A Szabadosok Kft. készítette el az
akadálypálya felfestését, amit a gyerekek izgatottan vettek birtokba. Valamint szintén tőlük
kaptuk ajándékba a hatalmas molinót, ami hívogatott mindenkit az eseményekre.
Május 30-án, zenés gimnasztikával kezdtük a
napot. Jókedvűen vidáman csatlakozott hozzánk minden jelenlévő. A hetedikes lányok jól
felkészülten vezették le a bemutatót, amit mindannyian követtünk.
A sportnap lényege, hogy többször, 15 perces
pulzusnövelő mozgásokat végezzünk. Ennek
megfelelően a futás sem maradhatott ki a napi
programból.
Rendkívül érdekes volt a szülő- gyerek együttes mozgás. Igazán érdekes, vidám feladatokat
oldottak meg ügyesebbnél ügyesebben. Futás,
ugrókötél hajtás, gyerek cipelése ölben, háton.
Külön köszönet érte, hogy időt szakítottak rá,
és támogatták munkánkat.
Az iskola óvoda kapcsolata igen régi, és jó
hagyományokat ápol. Őket is vendégül láttuk
ezen a napon. Jót játszottak, versenyeztek, él-

 2. osztály Barta Boglárka, Barkó Dominik,
Fring Petra

 3. osztály Fekó Ádám, Révész Rebeka, Jenei
Dániel

 5. osztály Barta Liliána
Gratulálunk nekik!

Bíróné Repelik Edit,alsós munkaközösség vezető

vezték az együtt mozgás örömét. Külön örültünk a leendő elsősősök látogatásának, hiszen
ők a következő tanévben iskolánk tanulói lesznek. Így már most ismerkedhettek a leendő
tanító nénikkel, az iskolával.
A nap fénypontja, a felnőtt-diák kosárlabdameccs volt. Hatalmas küzdelmet vívtak a felek.
Mindenki minden tudását bevetve játszott, támadott, védekezett, dobott kosárra. Szerencsére
senki sem felejtette el a játék izgalmában, hogy
nem a győzelem a cél, hanem a mozgás, a játék.
A napi programot az iskolai néptánc csoport
zumba bemutatója zárta, amit velük együtt a
tanulók , pedagógusok lelkesen táncoltak végig.
A felhívás célja, hogy minél több gyereket,
felnőttet, közösséget megmozgasson. Ezt nálunk sikerült megvalósítani. Látni az örömöt, a
vidámságot az arcokon, átélni a sportolás, mozgás szeretetét, megerősített bennünket abban,
hogy érdemes volt csatlakozni ehhez a világméretű felhíváshoz.
Köszönjük mindenkinek a támogatását, részvételét!

Bíróné Repelik Edit

XXII. Évfolyam 2. szám

Erasmus+ nemzetközi projektünk első évének a
végére értünk. A betervezett feladatokat elvégeztük: növényeket festettek a tanulók, az alkotásokból kiállítás készült, az értékelést a gyermekekkel közösen végeztük el.

A szép alkotásokat oklevéllel vagy kisebb
ajándéktárgyakkal tudtuk jutalmazni. Az iskola
aulájában fotókiállítás volt látható, melyet nagy
érdeklődéssel nézegettünk mindannyian a szünetekben. Igazán kontrasztos természetképeket
láthattunk. A diákok szép virágmotívumokkal
díszített naptárt színeztek, amiből a partnerországok számára esztétikus ajándék lett. Településünk, iskolánk környékét környezeti szépségei
szempontjából fényképeztük, amiből remek ppt.
készült. Érdemes megnézni!
Tavasszal elkezdődött a különféle magvak

5. Oldal
vetése, növények ültetése, azok kapálása, öntözése. Sok gyermeket bevontunk a munkába,
amit ők gondosan elvégeztek. Többen kedvet
kaptak az otthoni kertészkedéshez is. Várom
majd a fotókat az eredményről!
Két alkalommal volt módunk külföldre utazni. Négy tanuló Csehországban, öt pedig Szlovákiában járt pedagógusaink kíséretében. Az ott
eltöltött héten megnézték a helyi iskolát, ismerkedtek a tanárokkal, diákokkal. Tanítási órákon
vettek részt, sokat túráztak együtt a természetben és játszottak, műsorokkal kedveskedtek
egymásnak. A kirándulások alkalmával nagyon
érdekes állatkertet, botanikus kertet láthattak. A
szép parkokban faritkaságokra hívták fel a figyelmüket. Csehországban a Cseh-Svájc Nemzeti Parkban töltöttek egy napot, csónakáztak a
Kamenyec folyón és gyönyörködtek a mesebeli
tájban, a homokkő figurákban. Zatec kisvárosban a Komló Múzeumban is jártak és pontos
képet kaptak a komló termesztéséről. Szlovák
vendéglátóink is kitettek magukért. Az Alacsony

Tátra növényvilágát szemléletesen bemutatták
parkokban, rezervátumban, a Csorba tónál és a
Tátra Lomnic botanikus kertben. Megnézték
még Zsolna városkát is.
Élményteli volt mindkét mobilitás. Tanulóink
megtapasztalták, hogy mennyire fontos az idegen nyelvek tudása. Kollégiumban laktak mindkét alkalommal, ami szintén tapasztalás volt a
maga szabályaival. Témánk beépül a különböző
tantárgyakba, a természet szeretetére és védelmére nevel. Tankerületünk igazgatónője példaértékűnek tartja a projektünket, amire büszkék
vagyunk. A támogatási összegből idén logós
pólókat vásároltunk diákoknak, tanároknak
egyaránt, valamint tableteket, melyekkel fotózhatnak, videózhatnak és a kreatív munkához
szükséges anyagokat, kertészkedéshez nélkülözhetetlen eszközöket, magvakat. Projektünket az
Európai Bizottság támogatja, Nemzeti Irodánk
a „Tempus Közalapítvány” pedig segíti, figyelemmel követi.
Benga Andrásné, projektfelelős

A 2017-18-as nevelési év szorgalmi időszaka TAVASZ, NYÁR AZ ÓVODÁBAN, BÖLCSŐDÉBEN étvággyal fogyasztottuk a szülők által készített
június 8-án lezárult a ballagási és egyben tanslambucot.
évzáró ünnepség megrendezésével. Változatos ezt az alkalmat.
A családi nap programjait a Vivaldi Alapfokú
programok, események váltották egymást az év
Az Önkormányzat és a Sportegyesület szerve- Művészeti Iskola zenepedagógusainak és a gyersorán. Nagycsoportosaink, szorgalmasan, kitar- zésében megtartott Pünkösdi Kupa és Gyer- mekek előadása színesítette. Ez egyben az óvotóan készültek a búcsúzásra, és örömmel léptek meknapi rendezvényen a bölcsődés és óvodás dánkban az év folyamán zajló „Zenei tehetség
színpadra. Mindent megtettek tökéletes előadás gyerekek nagy számban vettek részt. Különleges gondozás az Apagyi Napsugár Óvodában” című
érdekében.
élményt jelentett számukra a habparti, és nagy pályázat projektzáró alkalma volt. Ízelítőt adtak

A sok feladat között azonban lehetőség volt
arra, hogy élményekkel gazdagodva élhessék
mindennapjaikat a gyermekek. Kirándultunk a
Nyíregyházi Állatkertbe, a Nyíradonyi kalandparkba, ahol sok-sok új játékot próbáltak ki a
gyerekek és szülők egyaránt. A leendő elsősökkel ellátogattunk az iskolába. Izgatottan várták

volt az érdeklődés a népi játékok iránt is. Szívesen bekapcsolódtak a versenyekbe, ügyességi
játékokba, a részvételt és a jó eredményt díjakkal jutalmazták a szervezők.
Az immár hagyománnyá vált családi napot a
Kenderáztató-tó melletti sátortáborban rendeztük meg. Változatos programokkal tettük emlékezetessé a délelőttöt. A nap keagu aerobic
tornával indult a szülők, gyerekek közös részvételével. A délelőtt folyamán mediball bemutató
részesei is voltunk, és ki is próbálhattuk ezt az
új sporttevékenységet. Nagyon hasznosnak
ítélem meg, hiszen a gyermekek több részképességének fejlesztését szolgálja. A rendezvény
hangulatát a Gombóc együttes és Pancsi bohó
fokozta. Mindannyian jól éreztük magunkat. Jó

a szülőknek, vendégeknek abból a sok új dologból, amit ez a pályázat nyújtott a gyermekek,
valamint az intézmény számára. Sok új hangszerrel ismerkedtek meg, és ezentúl használni is
tudják őket. Az erre szenzitívebb egyéneknek
igényük van ezek használatára a mindennapok
(folytatás a 6. oldalon)
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Apagyi Hírmondó

(folytatás az 5. oldalról)
mindennapjainkat az óvoda udvarán élhessük. A
A nyárra jó pihenést, kellemes feltöltődést,
során.
nyár a pihenés, a szabad önfeledt játék ideje. kikapcsolódást kívánunk Mindenkinek!
A nyári kedvező időjárás lehetővé teszi, hogy Igyekszünk változatos játéklehetőségeket kínálni
Kissné Leveleki Mária, intézményvezető
gyermekeinknek ezekben a hetekben.
A nyári leállás ideje:2018.07.18-2018.08.14-e.
Az utolsó nevelési nap 2018.07.17-e, majd
2018.08.15-én várjuk a kedves gyerekeket.
A szeptemberben érkező új bölcsődés és
kiscsoportos gyermekeket augusztus utolsó
napjaiban szeretettel várjuk egy-egy rövid látogatásra, hogy betekintést nyerjenek az intézmény életébe.

Zenei tehetséggondozó program az
apagyi Napsugár Óvodában
Az apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde a korábbi évek gyakorlatát folytatva erre az évre is tehetséggondozó programot tervezett, amelynek
megvalósításához pályázati úton támogatást
kapott. Ezúttal elsősorban a zenei, valamint ezt
kiegészítve a térbeli-vizuális készségek és tehetség fejlesztése áll a középpontban.

gondozás módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztése az apagyi Napsugár Óvodában.
Rövidtávú cél legalább 20 óvodáskorú gyermek képesség és tehetségfejlesztése a zenei
tehetségterületen az apagyi Napsugár ÓvodáA tehetséggondozó program megvalósításá- ban.
nak ideje: 2017 szeptember 1. – 2018 május 31.
A program főbb tevékenységei: zenehallA program hosszútávú célja a zenei tehetség- gatás, énekes játékok, dalok megtanulása; népi
Egyházközségünk számára nagy ünnep volt
június 24-e. 22 évvel ezelőtt új templomot építettünk. A régi templomot egy magtár épületből
alakították őseink Isten házává. Jézus Szent
Szívének szentelték. Jelenlegi templomunkat e
titulus mellett Szent László király oltalmába
ajánlottuk.

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

Azért is volt ez szép alkalom a számunkra,
mert amellett, hogy templomunk búcsúját ünnepeltük, köztünk volt Egyházmegyénk főpásztora Dr. Palánki Ferenc püspökatya.
Szentbeszéde mindnyájunk számára sok útmutatást adott, hogy miként éljük meg mindennapjainkat a krisztusi szeretetben. Megvilágította számunkra a szentek példáján keresztül, kiemelve Szent László királyt és Mindszenty Jó-

zsefet, hogy mi keresztény emberek hogyan
valósíthatjuk meg az életszentséget.
Közvetlen, szeretetteljes jelleme nagyon sokunk számára örömet okozott. Életére, szolgálatára Isten áldását kérjük imáinkban.
Egyházközségünk ünnepén megtisztelt bennünket községünk polgármestere Kiss István,
Kovács Sándor országgyűlési képviselő, községünk képviselői, lelkipásztorai.
E szép ünnepünk alkalmával került sor Mindszenty József bíboros szobrának megáldására,
szentelésére. Tavaly önkormányzati pályázat
elnyerésével községünk központja, amely egyben a templomunk előtti park a sokat szenve-

Az idő urai

MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az
kokhoz kötöttek. „Itt az idő” - mondta Jézus
ideje minden dolognak az ég alatt.”
(A Prédikátor Könyve 3.1.) Krisztus is - térjetek meg, mert elközelített a mennyek

Néha úgy érezzük, tehetetlenül sodródunk az
idő tengerében.
Nehéz felfogni, megmagyarázni, mégis tudjuk: az idő a legnagyobb ajándék, és az idő felett
nincs hatalmunk. Nem lehet bankban felhalmozni, másokkal elcserélni, lassítani vagy gyorsítani.
Az a nyár, ami tavaly eltelt, nem az a nyár,
ami az idén vár ránk, és nem az, ami jövőre lesz.
Az idő ugyanis minket, embereket is magával
visz. Nem csak a külső fizikai jelenségek zajlanak sűrű egymásutánban, hanem személyes
életünk is. Változik a testünk, és változik belső
világunk, lelkünk, szellemi állapotunk. Valami,
ami tegnap lényegtelennek tűnt, most egészen
fontossá válhat. Valami, ami tegnap természetes
volt, ma megbánni való bűnnek tűnik. Valami,
amit tegnap csapásként éltem meg, ma hasznomra válhat. Természetes dolog, hogy mi,
emberek változunk. Aki azt gondolja, hogy nem
változik, téved.
Vannak döntések, események, lehetőségek,
amelyek az ember életében is bizonyos idősza-

országa. Az út szélén ülő vak ember egykor felismerte: Jézus MOST megy el mellettem, ezért
MOST kell kiáltanom hozzá, hogy gyógyítson
meg.
Az ilyen különleges alkalmakat is időnek
nevezzük, de nem abban az értelemben, ahogy
az óra mutatja. Az ilyen különleges pillanatok,
percek az életben LEHETŐSÉGEK, amelyeknek kihasználása és elmulasztása egyaránt következményekkel jár (kairosz). Ezek a lehetőségek
jönnek és el is mennek. Ezek felett nem uralkodunk, de miként a tengerész a vitorlájába fogja a
szelet, úgy mi is belekapaszkodhatunk a lehetőségekbe. Isten adja életünk lehetőségeit, különleges alkalmait. Rendelt ideje van mindennek a
földön.
Meg kell döbbennünk, hogy milyen sok ilyen
pillanatot ad nekünk Isten. Meg kell döbbennünk azon, hogy milyen sok ilyen pillanatot
elszalasztunk, vagy észre sem veszünk. Pedig az
Istentől kapott lehetőségeket mindig érdemes
kihasználni.
Hadd adjak egy példát. Tegnap, amikor haza

hangkeltő eszközök készítése, használata; hangszerbemutatók meghívott előadókkal; hangszerek használatának megtanulása; festés zenére;
zenei bemutató meglátogatása; Őszi zsongás
kézműves foglalkozásokkal, zenéléssel; zenés
bemutató a Karácsonyi Forgatagon; jelmezes, zenés
felvonulás a farsang idején; Családi nap
A program megvalósítását támogatja az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével,
a Nemzeti Tehetségprogram keretében, az NTP
-OTKP-17-0050 számú szerződés alapján.
dett hercegprímás mellszobrával gazdagodott. A
szobrot Juha Richárd készítette, amely méltó
emléket állít bíborosunknak és az 56-os forradalomnak.
Országgyűlési képviselőnk és Polgármesterünk ünnepi beszédet mondott, majd koszorúzás következett. Szkita Panna, általános iskolánk
tanulója pedig verset szavalt szeretett hercegprímásunkról. Községünk női énekkara egyházi
énekekkel szerzett örömet a jelenlévő apagyi
embereknek.
Polgármesterünk ünnepi beszédébe arról
szólt, hogy a hősök emlékét őriznünk kell, mert
„Ahol a hősöket nem felejtik el, mindig lesznek
újak”

Ignáczné Fejes Ildikó

érkeztem, egyetlen szóval is köszönhettem volna az egész családnak. Ráébredtem azonban,
hogy sokkal jobb végigmenni és mindenkit
megölelni, úgy köszönni. Nem volt nehéz. Úgy
érzem, ezt a döntésemet nem fogom megbánni.
Pedig csak néhány másodperc választott el attól,
hogy elszalasszam a lehetőséget.
Vannak ennél nagyobb súlyú és sorsfordító
lehetőségek, helyzetek is. Amikor úgy érezzük,
Isten különleges módon megszólít bennünket,
az nagy lehetőség arra, hogy mi is különlegesen
válaszoljunk neki. Sokan azt gondolják, hogy
ezek a döntések halaszthatók. NEM! Igaz, hogy
Isten örökkévaló, és nem változik, de mégsem.
Azért nem, mert mi változunk. Amit ma ki
tudsz mondani, azt lehet, hogy holnap valamiért
nem. Ki tudja, hány lehetőséget kapsz Istentől?
A döntéseink vagy fogékonyabbá, vagy érzéketlenebbé tesznek bennünket az élő Istennel megélhető kapcsolatra. A közömbösség, a passzivitás, a visszautasítás oly érzéketlenné és keménynyé teheti az ember szívét, hogy végül bénává,
tehetetlenné válik. Mit lehet ekkor tenni?
Nyár lévén hadd mutassam be ezt egy fürdős
példával. A bibliai időkben volt Jeruzsálamben
egy tó, amelynek időnként megmozdult a vize.
Azt gondolták az emberek, hogy aki ilyenkor
elsőként lép bele, az meggyógyul. Sok-sok gyó-

XXII. Évfolyam 2. szám

7. Oldal

gyíthatatlan beteg feküdt ott a hozzátartozóikkal
együtt, akik figyeltek az alkalomra, és segítettek
nekik. Volt ott egy ember, aki szintén beteg
volt, de nem volt rokona, barátja, aki segítsen.
Jézus Krisztus észrevétlenül odament hozzá, és
megkérdezte: „akarsz-e meggyógyulni?” A beteg
első hallásra nem is értette milyen nagy lehető-

séget kapott. Jézus Krisztus meggyógyította őt,
és boldogan indulhatott el egy új élet útján. (Jn
5,1-9.)
Az idő ugyan kérlelhetetlenül telik, DE egyúttal Istentől kapott nagy lehetőségeket hoz. TE
döntöd el, hogyan élsz ezekkel! Isten ad számtalan lehetőséget neked arra, hogy életed idejében

ne sodródó falevél legyél, hanem olyan, mint az
okos tengerész, aki vitorlájába befogja a szelet,
és így eljut a céljához. A Mindenható Isten, az
Idő Ura olyan lehetőségeket ad neked, amelyek
kihasználásával, jó döntéseiddel te is a saját
életed idejének ura lehetsz.
dr. Dezső Gergely, lelkipásztor

Péter és Pál főapostolok.

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

Újra elérkezett a várva várt nyári vakáció.
Nemcsak az általános iskolások, de a gimnazisták, főiskolások és egyetemisták is örömmel
fogadják ezt az időszakot. Az egész éves tanulás
fáradalmai után immár felszabadultan tölthetnek el bő két hónapot. Ez jogos is, hiszen szükség van a kikapcsolódásra a pihenésre, a regenerálódásra. Ez alapozza meg annak reményét,
hogy az őszi folytatás zökkenőmentes és még
jobb , még eredményesebb lesz, mint a most
eltelt tanév. Nemcsak a diákoknak, de a felnőtteknek is szükségük van a pihenésre. Igaz, nekik
nem jut belőle annyi.

Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét....”
A tanítványok életében is igaz, hogy nem az a
fontos, hogy honnan jönnek, hanem az, hogy
hová mennek, mi a cél amit követni szeretnének. Felismerjük-e, hogy Krisztus az élet forrása, ő az igaz világosság, ki megvilágosít minden
e világra jövő embert. Krisztust követni fél
szívvel nem lehet. Nem lehet úgy szolgálni,
hogy teljesen a világnak élek és keresztény maradjak. Jézus tanítványainak is azt mondja:
„Arról ismernek meg benneteket, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
Ismerjük Péter apostol életét, benső vívódásait,, hite gyengeségét, elhatárolódását: „Uram
menj el tőlem, mert én bűnös vagyok!”. Ismerjük
fogadkozását: „Ha mindenki megtagad én nem tagadlak meg.” Péter apostollal kapcsolatban keveset figyelünk egy fontos eseményre, mely a
föltámadás után a Tibériás-tavánál történt, ahol
Jézus háromszor kérdezi meg Pétert: „Szeretsz- e
engem?” Ha a pontos szöveget nézzük, sokkal
többről van itt szó, mint pusztán arról, hogy
szereti-e Péter Jézust. Az első két alkalommal az
„agapéről” kérdezi, arról, hogy olyan szeretettel
szereti-e, amely mentes minden egotól és birtoklási vágytól. Igazi tiszta sallangmentes őszinte szeretettel. Mi Péter válasza: „Uram te tudod,
hogy szeretlek”/Philo sze/ Azt állítja, hogy Jézust
barátként szereti. Tehát, barátságuk igazi. A
harmadik kérdésnél már Jézus más kifejezést
használ. Philieisz me - mint barátot szeretsz

engem? Ekkor Péter elszomorodik, mert azt
hiszi, hogy Jézus kételkedik az ő barátságában.
Azt nem állítja, hogy tökéletes szeretettel szereti/agapé/, de barátságuk őszinte. „Uram te
mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek” /philo sze/
Jn.21,17. Az Úr Jézus, Péter apostol gyengesége,
kételkedése ellenére is őt jelöli a tanítványok
vezetőjévé. Meghívásakor azt mondja neki.
„Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára
építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta.” A Szentlélek kiáradása után, elindulnak,
hogy tanúságot tegyek Mesterükről, s mindarról
a tanításról, mely az emberiség számára egyetemes /katolikus - kát - holosz-/ tanítássá vált.
Május hónap az elsőáldozások időszaka is.
Nálunk - görögkatolikusoknál - elmaradt. No,
nem azért, mert nem volt gyerek, vagy nem
készültek fel az elsőáldozásra, egyszerűen azért,
mert nem vettek részt a vasárnapi Liturgián.
Az elmélet és a gyakorlat teljesen elszakadt
egymástól. A gyerek a szülőre hivatkozott, hogy
egyedül nem engedi el, ő pedig nem jön el vele.
Egyszer mindenki szembe fog nézni a lelkiismeretével, mely vádolja vagy fölmenti.
Lehet hivatkozni az ócska kijelentésre: a vallásos élet magánügy. A bűnözés is az, meg a
lopás, csalás, hazugság, emberölés, válások stb.
De micsoda különbség van, egy értéket hordozó
eszme és egy értéktelen kacat, bűn között. A
földi élet a döntések sokaságát állítja elénk. A
döntés a mi kezünkben van. Jól kell döntenünk,
s akkor sok öröm és boldogság fogja betölteni
életünket.
Buda Attila parokus

Június hónap jeles ünnepe: június 29. Péter és
Pál apostolok napja. Az Úr Jézus amikor elkezdte tanítói munkáját, kiválasztott magának
12 tanítványt. Bevezette őket egy új tanítás
lényegébe, felismertette velük Isten jelenlétét,
szeretetét stb. Ahogyan mi is egyenként mások
vagyunk, ugyanígy mások voltak a tanítványok
is. A meghívás után még nem lettek szentek.
Hosszú időbe került míg megértették, hogy
Jézus nem egy a rabbik közül, hanem ő az Igazi
Mester, aki ott volt a világ teremtésekor, a Sinai
hegyen. Most pedig velük járja Izrael falvait és
városait. Péter és Pál az egyház két oszlopa. Az
oszlop a szilárdságnak és a tekintélynek a jelképe. Az olimpiai játékokon a győztesnek a tiszteletére oszlopot állítottak az istenek templomában. Erről olvasunk a Jelenések könyvében:
3,12: „A győztest oszloppá teszem Isten templomában,
és többé nem távozik onnan. Ráírom Istenem nevét, és

Tavunkon húsvét hajnalától számítva tíz napon
HORGÁSZ EGYESÜLET
belül három kapitális méretű harcsa is horogra
akadt. Mindhárom halat egyesületünk tagjai áldoztak ezen példányok zsákmányul ejtésére.
fogták éjszakai horgászatuk során.
Sokan próbáltak sikerrel harcsázni nálunk, de

Jellemzően felszíni szereléssel és
komoly méretű kárász illetve dévérkeszeg csalihal felkínálása mellett bírták
kapásra a nagy bajuszú csapatot. Úgy
gondoljuk hogy ez akár országosan is
egyedül álló eredmény melyre méltán
lehet büszke egyesületünk, és egész
közösségünk, gondolok itt Apagy
lakosságára is! Biztos vagyok benne,
hogy aki elolvassa a cikket, illetve
meglátja a fotón a harcsákat, az megjegyzi egy időre Apagy és a Kenderáztató tó nevét még megyén kívül is. És
akik a halakon kívül a főszereplők
ebben a történetben az maguk a horgászok, akik már nem egy-két éjszakát

Véget ért a szezon, melynek kezdetekor célunk
az 1-5. helyek valamelyikének megszerzése volt.
LABDARÚGÁS
Nem volt zökkenőmentes az idény, de a sok
sérülés, munkahelyi elfoglaltság, eltiltás ellené- itthoni veretlenségünk 27 meccs óta tart. Nagy
re is meg tudtuk tartani a sokáig őrzött 2. pozíci- gratuláció jár a csapatnak ezért a teljesítményért,
ónkat.
és különösen az utolsó fordulóban mutatott

A 30 meccs alatt 72 pontot szereztünk, 22 hozzáállás miatt, mert azt a Kemecsét láttuk
győzelem, 6 döntetlen, 2 vereség a mérleg. Az

most a következő három horgász mellé szegődött a szerencse. Az első és egyben a legnagyobb súlyú halat amely 63 kg-volt Urbán Attila
apagyi horgász fogta. (Itt megjegyezném, hogy az
eddigi tórekord egy 65 kg-os példány volt,
melyet Sándor Roli barátunk segített partra
2015 szeptemberében.) Attila közel 50 perc
fárasztás után tudta partra vezényelni
halát, mely 45-ös(!) monofil zsinórral
nem is volt olyan egyszerű feladat. A
második hal Gyulai László nyírtéti horgász zsákmánya volt, melynek súlya 54
kg volt. Ő 15 perc fárasztás után fonott
zsinórral kapta el a ragadozót. És végül
a szürke állományunk harmadik példánya
Dudás Balázs horgán akadt fenn. Az Ő
hala 53,2 kg volt, mely szintén fonott
zsinóros szerelésre jött.

Szűcs Tibor

vendégül, amelynek feljutási szándékai voltak,
így ki-ki meccsen 3:1-re győzve, sikerült itthon
tartani a 3 pontot, megszerezve ezzel az ezüst
érmet.
Játékosmozgásról még szóbeli megállapodások vannak, egy érkezőnk biztos: Rubóczki
(folytatás a 8. oldalon)

Apagyi Hírmondó

8. Oldal

XXII. Évfolyam 2. szám

(folytatás a 7. oldalról)

Krisztofer, nagyon tehetséges fiatal, Ő az
ifjusági csapatból lépett fel hozzánk. Irányító
középpályásként bevethető. Távozott: Hegedüs
Dávid.
Orosz Gábor sajnos maródi sérülése miatt
elbúcsúzott mint játékos, de Ő mindig a csapat
tagja marad!
A csapat nevében köszönöm Kozák Róbert
és Szegfü Mihály munkáját! Így fényes az ezüst
teljesen!
Köszönjük szponzoraink, szurkolóink támogatását, a Kiss István polgármester úr által nyújtott biztos hátteret, a létesítménynél dolgozók,
segítők munkáját.

csapatunk veretlenül végzett az élen, az U14-es
csapatunk pedig rosszabb gólkülönbséggel szerezte meg a 2. helyet. Az U13-nál Czimmer
Lőrinc lett a torna legjobb játékosa, Virág Konrád pedig a legjobb hazai játékos. Az U14-nél

Ifjúsági csapatunk is teljesítette azt amit vállalt,
tisztességesen befejezte a bajnokságot, nem
sújtotta a felnőtt csapatot. A második félév
jobban is sikeredett az előzőtől, mivel 4 győzelem mellett két döntetlent is elértek a srácok.
Sajnos többen kiöregednek a következő szezonra, ezért szinte új csapatot kell építeni. Krisztofernek sok sikert kívánunk a felnőttek között is.
U13 csapatunk emléktornán vett részt Tiszalökön, ahol 13 csapat közül, az Apagy SE csapata hozta el az 1. helyért járó díjat, valamint a
torna legjobb játékosának járó címet Banu Barna vehette át. Olyan csapatokat előzhettünk
meg, mint a Tarpa, Bozsik Akadémia, Filo SE.
Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Pünkösdi kupa, ahol az U13.as

Érmes helyezés nélkül zártak
csapataink a 2017/2018-as
bajnoki évben!
Az elmúlt bajnoki évben egy arany és egy bronz
érem volt a csapataink mérlege, ezúttal azonban
nem is reménykedtünk jobb eredményekben az
előjeleket megítélve. Mindezek ellenére az őszi
zárásokat követően nem kis meglepetésre az NB
I-es és az NB II-es csapatainknak is sikerült a 4.
helyen zárni, és halvány remény mutatkozott a
dobogóra kerülésre.

Sajnos a tavaszi zárásnál csak visszaesésről
beszélhetünk, ami nem vészes, de kicsit elszoNB I.
1. HED-LAND Sportcs. SE
18
2. Félegyházi ASI
18
3. DVTK-Sport Kft. II.
18
4. Szuperinfó-CVSE I.
18
5. Apagy SE I.
18
6. Eötvös Diák-Pedagógus SE 18
7. Nyírbátori ASE
18
8. EVSI Pálosi AK I.
18
9. Szerva ASE II.
18
10. Univer-Sport Kft I.
18

18
14
10
7
7
8
7
5
4
0

0
2
3
4
3
2
2
2
1
1

0
2
5
7
8
8
9
11
13
17

54
48
41
35
35
34
34
30
24
18

281:43
222:102
169:155
163:161
176:148
150:172
140:184
146:178
91:232
80:243

NB II.
1. Városi SE Dunakeszi
18
2. Debreceni AK I.
18
3. Szerencs Városi SE I.
18
4. Gödöllői EAC II.
18
5. DVTK III.
18
6. TEVA Debrecen SE I.
18
7. Apagy SE II.
18
8. TRIÓMAXI ATC Nyíregyh. 18
9. EVSI Pálosi AKII.
18
10. Ózd VSE I.
18

18
12
12
12
8
8
7
5
2
0

0
2
2
0
1
1
2
3
1
0

0
4
4
6
9
9
9
10
15
18

54
44
43
42
35
35
33
31
23
16

279:45
206:118
204:120
190:134
152:172
175:149
136:188
145:179
92:232
41:283

Demeter Sándor a legjobb kapus, Rocska Ádám
pedig a legjobb hazai játékos. Jova Levente,
Dragoner Filip és Gréczi Gábor a Szpari játékosai segédkeztek a díjátadásban. Véget ért a megyei U14-es bajnokság, ahol csapatunk a 12-ből
az 5. helyen zárt. 10 győzelem, 1 döntetlen és 9
vereség, 68 rúgott és 62 kapott gól volt a mérlegünk. A góllövő lista 3 helyén Bagoly Attila 33
góllal, 5 helyén Kékesi Róbert 26 góllal végzett.
Sajnos 4 játékosunkat búcsúztattunk el az U14ből, Bagoly Attila a nyíregyházi Spartacus U15
csapatához igazol, Rocska Ádám a Filos SE
csapatához, Köles Dávid és Buczuj Dániel az
apagyi ifi csapatában folytatják. Sok sikert kívánunk a továbbiakban számukra. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki részt vett
az Apagy SE működésében, és külön köszönet
az apagyi önkormányzatnak valamint a Szegfü
Bau Kft-nek. A nyári szünetre jó pihenést kívánunk!
Az U9 és az U11 korosztály is sikeres félévet
zárt a Bozsik program keretében szervezett
tornákon, rendre felülmúltuk minden csapatot.
Az általunk szervezett Pünkösdi Kupán 1 gólon
múlt a tornagyőzelem, a körbe verések következtében csak a 3. hely jutott az U11 csapatunknak. A torna gólkirálya Nagy Milán lett. Gratulálunk a srácoknak és jó pihenést kívánunk
mindenkinek!

Németh Attila, Szegfű Mihály,
Kozák Róbert, Nagy János, edzők.

ASZTALITENISZ
morító, hogy nem tudtunk élni a lehetőséggel.
Az NB I-ben csak magunkat okolhatjuk hisz
játékosaink teljesítmény romlása miatt nem
sikerült a dobogóra kerülés, de az 5. hely is szép
eredménynek tekinthető abban a tudatban, hogy
a bennmaradás volt a fő célunk a bajnokság
kezdetén.
Az NB II-ben a jelentős visszaesés a 7.helyre
az a játékosaink munkahelyi és egyéb elfoglaltsága miatt történt, ami miatt végig tartalékosan
játszva fejeztük be a tavaszt. Sajnos nem vagyunk profik így ezt így el kell fogadnunk!
Az NB III-ban is többször kiállási problémákkal küzdöttünk így a tartalékos csapattól a
bennmaradó 10. helyezés teljes mértékben elfogadható.
A megyei csapatunktól sokkal többet nem
vártunk, a 8. helyezés eggyel jobb is lehetett
volna, de itt a fő probléma a fiataljaink visszaesése volt, ami kihat a következő bajnoki évre.
NB III.
1. Debrecen ASE
22
2. Hajduszoboszlói AK
22
3. TEVA Debrecen SE II.
22
4. Mátészalkai MTK
22
5. Várdai ASE
22
6. Záhonyi VSC Fresh24Dental 22
7. Hódos Imre SE
22
8. Fehérgyarmati VSE
22
9. Debreceni AK II.
22
10. Apagy SE III.
22
11. VITKA SE Vásárosnamény 22
12. TEVA Debrecen SE III.
22

21
19
17
13
12
10
9
10
7
5
2
2

0
1
1
1
0
1
2
0
1
1
1
1

1
2
4
8
10
11
11
12
14
16
19
19

64
61
57
49
46
43
42
42
36
33
27
27

284:112
266:130
272:124
204:192
206:190
196:200
186:210
201:195
163:233
147:249
136:260
115:281

Az egyéni országos utánpótlásversenyeken
továbbra is eredményesen és jól szerepelnek
tanítványaink. De mint ahogy a felnőtt csapataink esetében, itt is elgondolkodunk, hogy hogyan tovább, hisz a költségvetésünk a kiadásaink 1/3-át fedezi így nagy változások elé nézünk. Úgy gondolom, hogy csak magunknak
köszönhetjük, hogy nem tudjuk stabilizálni a
működőképességünket mert túlvállaljuk magunkat. Abban a reményben , hogy az Őszi kezdésnél akár csapat akár utánpótlás szinten még ott
leszünk köszönöm mindazoknak akik segítették
munkánkat !
Oszlánszki László, szakosztályvezető

Megyei bajnokság
1. TRIÓMAXI ATC Nyíregyh. 18 15 2
2. Ajak SE
18 12 4
3. Kisléta ASE
18 13 1
4. Kék SE
18 11 2
5. KSE Nyírtét
18 9 3
6. Nyírbátori ASE II.
18 9 1
7. Fehérgyarmati VSE II.
18 6 0
8. Apagy SE IV.
18 5 0
9. Nyírpazony SE
18 2 2
10. NYVSC-Eissmann SC
18 0 1

A p a g y i H í r m o n d ó X X I I . é v f o l y a m , 2 . s z á m 2017. április—június
M e g j e l e n i k : n e g ye d é ve n t e . K i a d j a : Ap a g y Kö zs é g Ö n ko r má n yza t a , Ap a g y, Ko s s u t h u . 1 4 5 .
A k i a d á s é r t f e l e l : Ki s s Is tvá n p o l g á r me s t e r . S z e r k e s z t ő : F e kó Atti l a
S z e r k e s z t ő s é g : Ap a g yi Te l e h á z Ap a g y, Ko s s u t h u . 1 1 2 . T e l . / f a x : 4 2 / 5 4 8 - 0 3 0 E - m a i l : fe ko . a t t i l a @ g ma i l . c o m
I S S N 2 0 6 0 - 1 1 6 6 ( n y o m a t o t t kiad.) ISSN 2060- 1 1 7 4 ( o n l i n e k i a d.)

1
2
4
5
6
8
12
13
14
17

50
46
45
42
38
37
30
28
24
19

249:75
217:107
205:119
184:140
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183:141
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