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2018. július—szeptember

Az apagyi önkormányzat lapja

FALUNAP 2018

Szeptember 29-én tartotta az önkor- kokon játszhattak, kézműveskedhettek, az szai Egyesület tartott bemutatót. Az önkormányzat idei falunapi rendezvényét. A dél- intézmények, baráti társaságok ebédet főz- mányzat minden látogatót vendégül látott
előtt folyamán a gyerekek vidámparki játé- tek. A magyi Szabolcs Fejedelem Lovasíjá(folytatás a 2. oldalon)

KÓRUSTALÁLKOZÓ SZÉKELYTAMÁSFALVÁN
Az Apagyi Női Kar immár harmadik
alkalommal látogatott el testvértelepülésünkre. Már a megérkezésünk előtti kettő
nap is feledhetetlen élményekkel ajándékozott meg. Megcsodálhattuk Nagyvárad,
Arad, Déva, Vajdahunyad és Nagyszeben
nevezetességeit.
Zabolára érkezve a székelytamásfalvi
delegációval megkoszorúztuk a kapcsolat
kiépítésében nagy szerepet játszó polgármester sírját. Az énekkar „ A fönn a csillagok fölött” című énekkel emlékezett. A
faluba érve a már megszokott vendégszere-

tettel, örömmel fogadtak, amit közös, jó
hangulatban elfogyasztott vacsora követett.
Elérkezett az utazás fő eseménye, a református templomban rendezett kórustalálkozó, ahol a környék férfikórusai, dalkörei
és Apagy énekkara vett részt. Repertoárunkban hálaadó, dicsőítő és az életről szóló dalok szerepeltek. Lelkesen énekelve
igyekeztünk méltóan helytállni. Mindig
felemelő érzés nagy múltú, hagyományaikat
mélyen őrző dalárdákkal együtt szerepelni
és fogadni kedves, elismerő szavaikat. Az
istentisztelet után a Thury kastély kertjében

az elhunyt kórustagok emlékművénél róttuk le tiszteletünket. Ezt követte a közös
ebéd és a vendéglátóinkkal együtt töltött
vidám és önfeledt mulatozás. Másnap, vasárnap reggel búcsút vettünk barátainktól
és egy hosszú nap után szerencsésen hazaértünk.
Köszönjük a meghívást a SZÉKELYTAMÁSFALVI
FÉRFIKÓRUSNAK!
Köszönjük a lehetőséget, támogatást az
APAGYI
ÖNKORMÁNYZATNAK,
POLGÁRMESTER ÚRNAK!
Juhász Mihályné, karvezető
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(folytatás az 1. oldalról)
Sándor országgyűlési képviselő és Kiss jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünebédre, majd a délutáni programok sorát István polgármester urak köszöntő beszé- ket.
egy mazsorett bemutató nyitotta. Kovács dei után az óvodás és iskolás gyerekek vetFekó Attila
ték birtokukba a színpadot. Őket az előző
héten még Erdélyben fellépő Női Kar előadása követte.
A nap első sztár fellépője a Két Zsivány
zenekar volt, utánuk az Inflagranti koncertjét élvezhette a közönség. A napot a Depresszió koncertje zárta, amire a megye
számos pontjáról érkeztek érdeklődők.
Ezúton is köszönjük a szervezők, segítők, fellépők munkáját, és természetesen
köszönjük mindazoknak a részvételt, akik

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A korábban közölt fejlesztések megvalósítása folyamatosan elkezdődött.
 Terület és Területfejlesztési Operatív
Program UNIÓS finanszírozásával
két épület energetikai felújítása készült
el.
 A bentlakásos Idősek Otthonának
épületén külső hőszigetelést, fűtéskorszerűsítést, nyílászárók cseréjét és
napelem elhelyezését tudtuk megvalósítani, melynek értéke 39 millió forint.
 A Polgármesteri Hivatal épületén 64
millió Ft összegben teljes fűtésrendszer csere, nyílászárók cseréje, külső
hőszigetelés és napelem elhelyezése
történt meg.
 A védőnői körzet hőszigetelése, napelem elhelyezése, nyílászárók cseréje
hazai forrásból, a Belügyminisztérium
támogatásával készült el. Az épület
tetőhéjazatának cseréjét önkormányzati forrásból finanszíroztuk.
Támogatási szerződéssel rendelkezünk
további pályázatoknál is, ilyen a turisztikai

Az Önkormányzat 2018. október 21-én délután 15 órától tartja
az „Idősek köszöntése” rendezvényét, melyre szeretettel várjuk
a 62. életévüket betöltött apagyi
időseket. A helyi fellépőkön kívül
a rendezvény vendége Koós János és felesége Dékány Sarolta.
fejlesztés, valamint az ipari terület fejlesztése. Mindkét esetben az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárások vannak folyamatban. A kivitelezés
tervezett időpontja 2019-es év.
Megkezdtük saját finanszírozásból a
PIAC területének és épületének a kialakítását, a rendezvényközpont kialakításának
pályázata még elbírálás alatt van.
Már jeleztük, hogy a településen új informatikai optikai kábel kiépítésére kerül
sor, melynek engedélyezése van folyamatban és ezt követi rövidesen az időjárás

függvényében az kivitelezés.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzatunk sikeresen pályázott a szociális tűzifára melynek következtében 317 m3
tűzifa beszerzésére nyílik lehetőségünk.
Ennek megvétele elkezdődött, a kérelmek
benyújtásáról a korábbi évekhez hasonlóan
tájékoztatjuk a lakosságot.
Az Önkormányzat szervezésében a testvértelepülésünk, Székelytamásfalva meghívására kórustalálkozón vettünk részt 46
fővel. Egy jó hangulatú, nagyszerű kirándulás keretében megtekintettük Nagyvárad,
Arad, Déva, Nagyszeben, Vajdahunyad
nevezetességeit, majd egy szeretetteljes
fogadtatás várt ránk a testvértelepülésünkön. A kórustalálkozó keretében megható
éneklés közepette nagyon sikeres volt az
apagyi női kar bemutatkozása. Ezúton is
szeretném tolmácsolni a tamásfalviak testvéri üdvözletét az apagyiaknak.
Kiss István, polgármester

XXII. Évfolyam 3. szám

Az engedély nélkül létesített
kutak fennmaradási engedélyének
megadásáról
Tisztelt lakosok!
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7)
bekezdése alapján a 2018 január 01 napja előtt engedély nélkül létesített ásott
vagy fúrt kutakra 2018 december 31 napjáig fennmaradási engedélyt kell kérni.
Tekintettel arra, hogy Vgtv. 29. § (7) bekezdése nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító
vízilétesítmények között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok
jegyzői és a
vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és a
kijelölt megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
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vagy a háztartási
A jegyző hatáskörébe tartozik és a jegy- igények kielégítését szolgálja, és
ző fennmaradási engedélye szükséges
ac) nem gazdasági célú vízigény;
Tehát csak abban az esetben a jegyző
a) olyan kút fennmaradásához, amely a
hatásköre a fennmaradási engedély kikövetkező feltételeket együttesen telje- adása ha a kut létesítése háztartási vagy
síti:
ivóvízigény kielégítését szolgálja eltérő
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, va- esetben az engedélyező hatóság a Kalamint az ivóvízellátást szolgáló víziléte- tasztrófavédelmi Igazgatóság.
sítmények
Az engedély nélkül létesített vízkivételt
védelméről szóló kormányrendelet sze- biztosító vízi létesítményre vonatkozó
rint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve
fennmaradási
előzetesen
engedélyt az építtetőnek
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai (tulajdonosnak) kell kérelmeznie, a kévédőidom, védőterület, valamint karszt- relemhez a tényleges
vagy
megvalósulási állapotot tartalmazó tervrétegvízkészlet igénybevétele, érintése dokumentációt kell csatolni, a fennmanélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigény- radási engedély kiadásáért díjat nem kell
bevétellel
fizetni.
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szű- Kérek minden lakost a hátrányos jogkörésű vízkészlet felhasználásával üzemel, vetkezmények elkerülése érdekében a
ab) épülettel vagy annak építésére jogosí- fennmaradási engedélyeket határidőben
tó hatósági határozattal, egyszerű beje- kérjék meg.
lentéssel
dr. Tóth Tibor, jegyző
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK
Hagyomány már, hogy a népmese
napja alkalmából a könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer segítségével programot szervez a gyerekek számára.
Idén pár nappal korábban, már szeptember 27-én fellépett a Művelődési ház

ELKEZDŐDÖTT A 2018/2019-ES TANÉV
A tanévet 8 osztályban 171 tanuló kezdte meg. A legnagyobb létszámú osztályunk a 4. osztály 26 fővel, a legkisebb
létszámú pedig az 1. osztály 16 fővel.

Tantestületünk összetételében is történt
változás. A Nyíregyházi Tankerületi Központ engedélyével két tanári állást hirdettünk meg, s mind kettő eredményesen zárult. A két új kolleganő Pálné Gönczi Er-

nagytermében a Görömbő Kompánia, Az
aranyszőrű bárány című mesét feldolgozva.
Az előadáson megszólaltattak hagyományos népi hangszereket, és a közönséget is
megtáncoltatták.
Az ezt követő héten, október 4-én, Eckhardt Gábor volt a vendégünk, aki Liszt

ISKOLAI HÍREK
zsébet kémia szakos és Orosz Boglárka
magyar szakos tanárnők. A státuszbővítésnek köszönhetően sokkal több lehetőségünk van napközis és tanulószobai csoportok szervezésére. Indítottunk három napközis csoportot és egy tanulószobai csoportot. Helyhiány miatt nem kellett senkit

Ferencről tartott az iskolásoknak egy élvezetes, zongoradarabokkal is színesített előadást.
Köszönjük a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár munkatársainak segítségét az előadás megszervezésében.

Fekó Attila

elutasítanunk. Így eleget tudunk tenni a
köznevelési törvény előírásainak, amely
azt tartalmazza, hogy a tanulók lehetőleg
16 óráig tartózkodjanak az intézményben.
Lehetőség van minden gyerek esetében
étkezést kérni, a tanulóinknak csak a fele él
ezzel a lehetőséggel.
A tankönyvek időben megérkeztek, mind
a nyolc évfolyamon ingyenesen jutottak
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
zunk új dolgokkal, ami érinti a gyerekeket,
hozzá. Felhívom a gyerekek és a szülők szülőket, pedagógusokat egyaránt. Bevezefigyelmét, hogy a tankönyveket az első és tésre került a KRÉTA napló és a KRÉTA
második osztályosok kivételével vissza kell
szolgáltatni használható állapotban.
Tárgyi feltételeink is nagyot változtak a
KEDVES OLVASÓK!

tanítási és 6 tanítási munkanapból fog állni.
Nem maradnak el a megszokott szünetek
sem. Az őszi szünet 2018. október 29-től
november 2-ig. Utolsó tanítási nap október
26-a (péntek), szünet utáni első tanítási nap

Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szülői Munkaközössége és Intézményi Tanácsa

jótékonysági bált szervez.
Időpontja: 2018. november 24. Helye: Teleház. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt! További információk november 12-től az SZMK
szülőktől és az iskolában kaphatóak.

nyár folyamán. Szinte egész nyáron munkálatok folytak az iskolában. Ennek keretében megújult a tornaterem padlózata és
külön fűtést kapott. A keleti szárnyon teljes
ablakcserére került sor. Csiszolásra és lakkozásra kerültek a parketták. A legnagyobb
munka pedig az épület teljes belső festése
volt. Szeptember 3-án egy nagyon szép
környezetben kezdhették meg a tanévet
tanulóink. Kérünk minden iskolahasználót,
hogy vigyázzon a felújított iskolára.
Mint minden tanévben most is találko-

ellenőrző. Minden szülő megkapta a megtekintési lehetőség jelszavát. Most október
elején azt tudjuk mondani, hogy még akadnak problémák a rendszerrel.
Két pályázatban veszünk részt ebben a
tanévben. Indul a Nyíregyházi Egyetem
természettudományos élményközpontjának
munkája, melyre alkalmanként 24 tanulónk
fog bekapcsolódni. Folytatódik az ERASMUS+ pályázat.
Lesz úszásoktatás 4. és 6. évfolyamokon.
Mindent egybevetve az új tanévünk 181

november 5-e (hétfő).
Az eddig eltelt időszakban több kulturális
és szabadidős program zajlott az intézményben. Tanulóink kedvelik és nagy
számban részt is vesznek ezeken. Néhány
fotót mellékelünk.
A 2018/2019-es tanévhez gyereknek,
szülőnek, pedagógusnak sok sikert, jó
munkát kívánunk!
Benga András, igazgató
Siklódi Lászlóné, igazgatóhelyettes
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BOLDOG ISKOLA PÁLYÁZAT

5. Oldal

kiegészítéseként, ahol az a cél, hogy a ha- utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

Egy tudományos módszer, amivel a diákok gyományos tudásátadást és az életben
Prof. Dr. Bagdy Emőke, a Jobb Veled a Világ
boldogabbak, kitartóbbak lesznek, ered- szükséges kompetenciák fejlesztését össz- Boldogságóra Program fővédnöke, a Boldogságóra
ményeik javulhatnak és a velük való közös hangba hozzuk az iskolai oktatásban.
könyvek társszerzője, klinikai szakpszichológus,
munka is könnyebbé válik
„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs pszichoterapeuta, a Személyiség- és Klinikai

Ebben a tanévben iskolánk két osztálya,
a hetedik és a második pályázott e kitűntető címre. A Boldog Iskola programjának
fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a
negatív gondolkodásmódon változtatni és
a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a diákok körében. Ma már az ELTE PPK által tudományosan is igazolt
programot fejlesztettek ki, mely a pozitív
pszichológia módszereire épül, ami mind a
diákok, mind a tanárok jól-létével foglalkozik, és ahol lehetőség van a szülőket is
bevonni a programba. Nem a tudás terhére
dolgozták ki a programot, hanem annak

és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gya- Pszichológiai Tanszék professor emeritusa.
korlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és
életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett A pályázat célja
hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető Az Alapítvány egyik kiemelt küldetése,
hogy a pozitív pszichológia eredményeire
építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás, általános és középiskolás
korosztály számára kidolgozott Boldogságóra programmal. Jelen pályázat ennek a
szándéknak széles körben való megvalósulását tűzi ki céljául.

Bíróné Repelik Edit és Tolnai Anita
osztályfőnökök

ISKOLÁNK EBBEN AZ ÉVBEN IS CSATLAKOZOTT
KÉT NAGYSZABÁSÚ SPORTRENDEZVÉNYHEZ.
Az Európai Diáksport Nap célkitűzése, hogy a résztvevők vállalják, hogy legalább 120 percnyi mozgásés sportprogramot szerveznek a tanulóknak, ahol az
egyetlen ajánlott programelem a szimbolikus, adott
évnek megfelelő futótáv - idén 2018 méter - teljesítése.

Iskolánkból mindenki teljesítette ezt a távot, a hetedikes és nyolcadikos lányok vezette zenés bemelegítés

után. A futás után díjaztuk a helyezetteket. A gyerekek kipróbálhatták az asztaliteniszt, versenyezhettek:
dekázásban, ugrókötelezésben, léggömbfújásban,
üdítőivásban, hullahopp karikázásban, többen fociztak, kiütőztek.
A Világ Gyalogló Nap (World Walking Day) célja,
hogy az aktív életmód, minél több ember mindennapjává váljon. Iskolánk tanulói közül alsósok és felsősök, az idén is nagyon sokan vették fel a túracipőjüket
és csatlakoztak a meghirdetett programhoz. Kb. 12
km távolságot teljesítettek a gyerekek és a velük tartó
pedagógusok. Egy vidám, fárasztó délután volt!

TÁNCOS HÍREK

mód egyesület Dr. Székely Anita vezetésével Családi napot , I. Kengu versenyt tartott a tóparti kempingben. Erre az eseményre a táncosokat is meghívta. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek, ahol kötélbemutatót, és moderntáncot adtak elő a
gyerekek. Fellépésüket Kengu-kupával
díjazták.
Köszönjük a felkérést, nagyon jól éreztük magunkat!
Június 29-én a Leveleki Egészséges Élet- Az új tanévet egy újabb nagyszabású

Az iskolai tánccsoport igen aktív évet
zárt a 2017/18-as tanévben . Szerencsére a
csoport tagjai elszántak, szorgalmasak
voltak. Így minden felkérésnek eleget tudtunk tenni. Nem múlhat el sem iskolai, sem
községi rendezvény a táncosok fellépése
nélkül. De nagy örömünkre már a község
határain kívül is ismernek bennünket, számítanak ránk.

KEDVES BETEGEINK!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy ismét
praktizál fogorvosunk Dr. Dankócsik
Enikő, konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos.

Szeretettel várjuk mindazokat,akik egy
szép mosolyra vágynak. A fájdalommentes
kezeléseket immár kétszékes fogorvosi
rendelőnkben végezzük, ahol kipróbálhatják az egy másodperc alatt elkészülő esztétikai (fogszínű) töméseket. A gyerekek ese-

tében pedig lehetőség van a színes tejfogtömésekre is. Ezek a tejfogtömések fluoridot
adnak le, ezáltal védenek a fogszuvasodás
ellen. Kellemes hangulatban, megújult
környezetben várjuk kedves Pácienseinket!
Amennyiben felkeltettük érdeklődését
vagy csupán bátran szeretne mosolyogni,
forduljon hozzánk bizalommal! Kezelés
előtt részletesen tájékoztatjuk a további
lehetőségekről.
A döntés az Ön kezében van!

Siposné Balogh Anna
felkéréssel kezdtük. A Kistérségi Gyermekesély-program Kulturális Kavalkádjára
kaptunk meghívót. A gyerekek színvonalas
bemutatót tartottak.
A hónap végén a Falunapon adtak szép
bemutatót.
Bár még csak egy hónap telt el az évből ,
máris két igen fontos és eredményes fellépésen vannak túl, köszönhetően a lelkiismeretes munkájuknak.
Bíróné Repelik Edit, szakkörvezető
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2018-19-ES NEVELÉSI ÉV INDÍTÁSA
APAGYI NAPSUGÁR ÓVODÁBAN ÉS
BÖLCSŐDÉBEN

AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉLETÉBŐL 19 es gondozási-nevelési év. Előző csoportból 11 gyermek került óvodai nevejól érezzék magukat az intézményben. Így lésbe, így az ő helyükre új gyerekek érkezHárom óvodai csoportban összesen 76,
alakul ki a kölcsönös bizalom, megértés a tek. A 11 férőhelyre 16 jelentkezés érkeegy bölcsődei csoportban 12 fővel kezdszülők és az intézmény között. Ez viszi zett, illetve azóta is folyamatos a megkeretük el a nevelési évet. A zökkenőmentes
előre nevelőmunkánkat.
sés felvétel iránt. Kérjük a bölcsődei elhetanévkezdéshez rendelkezésünkre állA hagyományoknak megfelelően ebben lyezés iránt érdeklődőket, hogy a jelentkenak a megfelelő személyi és tárgyi feltéaz évben is sok programmal, rendezvén- zéseket időben adják be a túljelentkezés
telek.
nyel szeretnénk gyermekeink hétköznapjait miatt. A gyermekek bölcsődébe kerülését
A hosszú nyári szünet után mindannyian színesíteni.
megelőzi egy átgondolt, felelősségteljes
vártuk a találkozás. Sok-sok élménnyel Az első tervezett kirándulásunkon már szülői döntés.
gazdagodtak az otthon töltött idő alatt a túl is vagyunk, szeptemberben a vadaspark- Túl vagyunk a beszoktatás időszakán,
gyermekek, amit az önfeledt örömteli játék- ban voltunk.
amely fokozatosan a szülőkkel együtt törban újraéltek. A barátok, csoporttársak
Októberre terveztük az „őszi zsongást”. tént. Ez a folyamat biztonságot ad a kiskölcsönös érdeklődéssel fogadták egymást. Almaszüreten is szeretnénk részt venni, a gyermeknek és megkönnyíti az új környeA középső és nagy csoportos gyerekek település határában lévő gyümölcsösben.
zethez való alkalmazkodást. Az első hetek
összeszokott kis csapata a már korábban 2018. július 27-én a Kormány a nemzeti nehezen telnek. Reggel sír a gyermek, talán
kialakított életritmusba igen könnyen visz- köznevelésről szóló 2011.évi törvényben az az anya is sír és alig várják a délutáni találszazökkentek. Az óvodai életet most kezdő óvodai nevelésre vonatkozóan néhány kozást. Ez teljesen normális, mert nagyon
kiscsoportosok érzelmi életét egyéniségük- pontban módosította az Óvodai nevelés nehéz az elszakadás! De nagyon fontos,
től függően befolyásolja a szülőktől való országos alapprogramját.
hogy a gyermek azt érezze, jó neki a bölelszakadás, a környezetváltozás. A bölcsőA módosítások az egészséges életmódra, csődében, anya érte megy és mindenki
déből átkerült gyerekek viszonylag könnye- az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált boldog! Nagyon fontos, hogy a szülők
dén alkalmazkodtak az új helyzethez. A közösségi nevelésre vonatkoznak. A módo- együtt működjenek a gondozó nénivel, ne a
családból érkező gyermekeket a felnőttek sításokat figyelembe véve állítottuk össze a konkurenciát lássák benne. Célunk, hogy a
segítségével, pozitív hozzáállásával sikere- nevelési évre szóló éves munkatervünket.
szülők és a kisgyermeknevelők között kölsen bevezettük az óvodai élet mindennapcsönös bizalom alakuljon ki.
jaiba. A szülők és az óvodapedagógusok
BÖLCSŐDÉRŐL…
Kissné Leveleki Mária, intézményvezető
számára egyaránt fontos, hogy gyermekeik Bölcsődénkben is megkezdődött a 2018- Szunyog Istvánné, bölcsőde szakmai vezetője
AZ

A SZERETET GAZDAGGÁ TESZ
A ház építésébe belerokkanhatunk, akkor
sem biztos, hogy tökéletes lesz. Éjjelnappal dolgozhatunk, de megelégedettséget nem biztos, hogy találunk. Kereshetünk barátokat, sokat, jó fejeket, vagy
befolyásosakat, mégis néha nagyon egyedül maradunk. A hírnév, társadalmi státusz
elmúlik. Az egészségünk csorbát szenvedhet.

Sokszor fájhat, hogy azok a dolgok, amelyeket értéknek tartunk, és amelyekért küzdünk is, csak töredékesen lehetnek a mieink, de még ez is csak egy ideig áll fenn, el
fog múlni egyszer.
A szeretetről a Biblia azt írja, hogy mindennél értékesebb.
Mégis sok embernek az a tapasztalata,
hogy a szeretet értékét nem sikerült átélnie.
Nem annyiszor, amennyiszer vágyna rá. Ez
azért nagyon fontos, mert a legnagyobb
csalódás éppen akkor ér bennünket, amikor
valamire leginkább vágyunk. Szeretetre
vágyunk, és úgy érezzük, nem kapjuk meg.
Rendkívül érzékenyek vagyunk erre mindannyian.
Pedig aki megtalálja az igaz szeretetet,
valóban gazdaggá lesz. Miért koldusszegény tehát a 21. század emberisége? Miért

MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ
foglalja el a szeretet helyét a gyűlölet, a
kapzsiság, az erkölcstelenség, és ki tudja
még milyen lelki férgek? Azért, mert az igaz
Istent és az Ő igaz szeretetét felcseréli más
istenekre és másfajta szeretetre.
Súlyos felelőssége van ebben mindazoknak, akik szeretetet adhatnának embertársaiknak, de mégsem teszik meg ezt. Nem
teszik meg a családban, nem teszik meg a
szomszéd felé, nem teszik meg a munkahelyen, az iskolákban, a gyülekezetekben.
Pedig ez az egyetlen dolog, amit bárki, bármikor, bárki irányában megtehetne.
A Biblia arra tanít, hogy a szeretet egészen más, mint a földi életünk egyéb értékei. A szeretet senki számára nem elérhetetlen, bármikor a mienk lehet. A szeretet
teljes egészében a mienk lehet. A szeretet
örökké tart, soha el nem múlik. Isten maga
a szeretet.
Ugyanaz az isteni szeretet egyidejűleg
több vonatkozásban is működik:
 Isten szeret téged. Ha elfogadod, meggyógyítja, átformálja életed. Első lépésként légy az isteni szeretet befogadója.
Tapasztald meg, és örülj neki. A te éle-

tedben minden ebből indul ki.
 Te továbbadod ezt a szeretetet embertársadnak. Ezzel képviseled Istent a
környezetedben. Szeretet nélkül nem
képviseled Istent igazán.
 Isten szereti embertársadat. Mindenkit.
Segíthetsz nekik, hogy ezt felismerjék,
elfogadják, és az ő életük is megváltozzon.
János apostol az első levelében ezt írja:
„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet
Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és
ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte
meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult
meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött
Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.” 1Jn 4,7-9.
Hogy válik valóra mindez személyes
életünkben?
Isten szeretete semmihez sem hasonlítható. Áldozathozó szeretet ez, amely egyezerre elfogad és átformál, amely valódi
változást hozhat, amely közösséget vállal
úgy, hogy nem alkuszik meg, hanem új élet
felé vezet. Az igaz szeretet nem érzelmeken
alapul, hanem tudatos döntésen. Isten döntést hozott mellettünk. Mi is döntést hoz(folytatás a 7. oldalon)
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hatunk Isten szeretetének elfogadása és
továbbadása mellett.
Isten szeretetének megismerése nem egy
tantétel elfogadását jelenti, nem fér bele egy
néhány napos lelkigyakorlatba, sőt többet
jelent a mégoly fontos és valóságos átéléseinknél is.
Isten szeretetének teljes megismerése az

ember egész életét időben és szellemi mélységében egyaránt átfogó folyamat, amelynek csak egy-egy állomását jelentik a felismerések, a megtapasztalások, a cselekedetek, a felemelő érzések, szent folyamat,
amely mindig valami új csodát tartogat
számunkra, és amelynek talán az örökkévalóságban sem érünk teljesen a végére.
Isten szeretetének megismerése az Is-

tennel való életközösségben történik. Ebben áll emberi mivoltunk értelme, küldetése. Ebben valósul meg az, hogy az ember
Isten képe.
Ha Isten szeretete mellett döntünk, akkor saját igaz emberi mivoltunk mellett
hozzuk meg életünk legfontosabb döntését.
dr. Dezső Gergely, lelkipásztor

„AKI SZŰKEN VET, SZŰKEN IS ARAT”

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ

tet mondok el: a címe: „Az Ima ad nekik
erőt”. Egy Bangladesben született ikerpárnak összenőtt a feje. Az eset fent volt a
világhálón, de egyetlen orvoscsoport nem
jelentkezett, hogy ezt a rendkívüli műtétet
végrehajtsák. Magyarországon három neves
orvos vállalkozott erre a feladatra. A vizsgálat eredményeit nem részletezem, hiszen
még folyamatban vannak és ki tudja mikor
és hogyan érnek véget. Ami miatt megemlítem a történetet, hogy ennek a három orvos tudósnak az élete Isten hittel telt meg.
Úgy kezdenek minden műtétet, hogy imádkoznak. Így kezdték Bangladesben is, amikor vizsgálták a sziámi ikerpárt. Mind a
hárman, közösen imádkoztak, mielőtt elkezdték a vizsgálatot. Egy gondolatot idéznék Csókay András főorvos gondolatából:
„Az imádkozás, igazság keresés.”
Miért említettem mindezt? Mert az embernek az az érzése, hogy nagyon rátelepedett az emberek életére a közöny, melynek
következménye a lelki kiüresedés. Lelkünk
feltöltése nem a földi javakból fog megvalósulni, hanem az imádságból, és az Istennel való mély és szoros kapcsolatból.
Buda Attila parokus

Mintha most lett volna az évzáró. Oly
gyorsan elillant a nyár, a pihenés, a kikapcsolódás időszaka. Persze, nem mindenkinek ezt jelentette a nyár. Azért mindenki
igyekezett egy kis időt pihenéssel tölteni,
hogy felfrissüljön testben és lélekben.

Az iskolában is megszólalt újra a csengő.
Becsengettek. A tanulók számára is elindult
egy új iskolai tanév. Számukra az igazi felelősségteljes munka a tanulás. A fenti címnek van folytatása is. „Aki szűken vet, szűken
is arat: s aki bőven vet, bőven is arat.” 2 Kor.9,6.
A tanulásba fektetett energia előbb vagy
utóbb, de megtérül. Becsengettek. A csengő hang nemcsak az iskolában, iskolai időben szól. Vannak benső csengő hangok is,
melyek az ember lelkiismeretében kell,
hogy megszólaljanak. Amikor megszólal,
vannak akik megállnak és elgondolkodnak
és átgondolják életüket. Persze, vannak
akik teljesen figyelmen kívül hagyják. Addig
kell figyelni életünkben a benső csengő
hangra, amíg van erőnk a változtatásra.
Akkor érezzük ennek igazán jelentőségét és
fontosságát, amikor testünk elgyengül, s
egy lélek nélküli erőtlen test az ördög mar-

taléka lesz.
Az iskolai tanévben folytatódik a hit és
erkölcstan oktatása is. A görögkatolikus
hittanosok számára annyi módosulás történt, hogy egy teljesen megújult
hittankönyvet vehettek kezükbe. Ez
számomra is új lesz ebben a tanévben.
Ráfért már a változtatás, hiszen az elmúlt
húsz évben ebből tanítottunk. A jelenlegi
új hittankönyvek már alkalmazkodnak a
kor követelményeihez és könnyebbé teszi a
tananyag elsajátítását, különösen az alsó
tagozatban. A hit és az erkölcstan órákon
tanultak meghatározzák az életről, a világról, az emberről vallott gondolkodást, és
megalapozza az életutat. Ezt nemcsak értelemmel, hanem szívvel és lélekkel kell tanulni. A legnagyobb gond, hogy teljesen
külön válik az oktatás a lelki élettől, ami
persze nem a gyerek hibája. A hittan órán
elvetett magot a szülőnek kellene megöntözni, nevelni. Isten hit nélkül lehet élni,
csak nem érdemes és nem gyümölcsöző.
Hogy mit jelent egy kiérlelt hit az ember
életében, arra egy nemrég olvasott történe-

Az előző idény helyezése alapján hasonló
LABDARÚGÁS
elvárásokkal kezdtük meg augusztus 12-én
a 2018-2019-es szezont. Továbbra is Én lyen kellene tartózkodnunk, de a Nyírbélirányítom a csapatot Kozák Róbert és tek elleni győzelemmel remélem kiegyeneSzegfű Mihály segédletével.
sedünk és megindulunk fölfelé.

Három játékost igazoltunk: Kozsla
Milán Nyírtelek csapatából érkezett, kapusként vethető be. Kurucz Krisztián a Baktalórántháza ifjúsági együttesétől valamint
Korpás Zoltán régi-új szerzeményünk,
Rubóczki Krisztofer az ifjúsági csapatból
került hozzánk.
A sorsolásunk nem ígérkezett könnyűnek, az első hét mérkőzésen az erősnek
titulált csapatokkal le is játszottuk meccseinket. Nem igazán úgy sikerült ahogyan azt
elgondoltuk. Sajnos különböző sérülések,
hiányzások hátráltattak minket, de a szerencsével sem voltunk barátságban. 9 forduló után 13 ponttal a 9. helyen állunk.
A játékunk alapján jóval előkelőbb he-

Nehéz bármit is mondani, mert az ifjúsági csapat még csak idén játszik együtt először együtt, aminek az oka, hogy a régi
csapat nagy része kiöregedett ebből a korosztályból és pótolni kellett őket. Nem

vagyunk a mezőny legjobb csapata úgy,
ahogy a legrosszabbja sem, de ha összeállunk és megtanulunk egymásért küzdeni,
akkor a középmezőny sem elérhetetlen
számunkra egyelőre. Nagyon örülünk annak, hogy a sajnálatos eredménytelenségek
miatti rossz hangulat, ami az eddigi mecscseken megfigyelhető volt, az már a pályán
kívül vagy edzésen az ellentettjére fordul. A
távozóknak, Tóth Richárd, Bartha Richárd,
Ignácz Zoltán, Stankóczi Viktor, Hegedűs
Márk, sok sikert szeretnék kívánni a továbbiakban, az érkezőket - Hajdú László, Harsányi Arnold, Káté Pál, Szegedi Gergő, mindanynyian Nyírtétről. Kozsla Milán Nyírtelekről pedig köszöntjünk a csapatban. Az ifjúsági
csapat edzésében Árpási Dávid személyében, egy feltörekvő, jó hozzáállású személyt is megbíztunk, valamint Kozák Róbert
is segíti munkánkat.
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)

Őket. Célunk, hogy a bajnokság végére
Az U14-es csapatunknak is elkezdődött a csapatunk minél előrébb végezzen a tabelbajnoki szezon. 5 mérkőzésen vagyunk túl, lán.
amelyen 4 győzelem és 1 döntetlen szüleUtánpótlás csapataink részére is, akik a
tett. Külön öröm számunkra, hogy a Nyír- Bozsik programban vesznek részt, szinte
egyhaza Spartacus 1928 U14-es csapata
nem tudott ponttal távozni tőlünk. Magabiztos, szép játékkal tartottuk itthon a 3
pontot. Csapatunknak 80%-a a tavalyi csapat, négy játékosunk öregedet ki, Bagoly
Attila a Szpartacus 1928 csapatához, Rocska Ádám a FILO SE csapatához igazolt,
sok sikert kívánunk nekik, és visszavárjuk

A júniusi zárást követően az előző Apagyi
Hírmondóban már tettem utalást arra a
tényre, hogy az őszi folytatásra nagy
gondjaink lehetnek. Ez sajnos beigazolódott így azt a szomorú döntést kellett
meghoznunk , hogy visszaléptettünk a
négy csapatunkból kettőt és ez a két legmagasabban jegyzett - az első és a második csapat azaz az NB I. és az NB II.!!!

Azt tudni kell, hogy az Önkormányzat
minden tőle telhetőt megadott a működésünkhöz, de támogatók hiányában ez a
költségeink felére volt elég, főleg ha idevesszük az elmúlt években az országos
utánpótlás versenyekre járásunk költségeit
is. Érdekes módon hiába voltunk eredményesek csapat és utánpótlás vonalon is ez
nem hozta magával az esetleges támogatókat, amiben titkon reménykedtünk. Akik
nyomon követték az egyesületünk eredményeit akár az újságokban akár az interneten
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ASZTALITENISZ
azok láthatták, hogy országos bajnoki címeket és sok dobogós helyezést begyűjtöttek gyerekeink, és a csapataink. Így sajnos
az országosan elismert eredményeink ellenére most próbálunk újra talpra állni, ami
elég nehéz lesz. Az egyesületünk működésének költségvetése nem adott lehetőséget
arra, hogy edzőket fizessünk, mert sajnos a
versenyköltségekre sem futotta és mindezek ellenére több ember a saját szabadidejét feláldozva tudott olyan szakmai munkát
végezni, hogy gyerekeink csapataink ilyen
szép eredményeket érjenek el. Most viszont
több játékosunk távozott a csapattól, felnőtt és gyerek egyaránt, hogy magasabb
szinten tovább tudjanak szerepelni. Az NB
III-as csapatbajnokságban indul az első
csapatunk de sajnos sérülés és egyéb okok
miatt nem biztos , hogy eredményes lesz a

minden hétvégén részt veszünk a fesztiválokon, elég jól szerepelünk. Tehetséges
gyerekek érkeztek hozzánk az U9 és az U11
korosztályba is Nyírtétről, Ketten távoztak
tőlünk Bagoly Ákos és Nagy Milán a FILO
SE csapatához igazoltak Nyíregyházára,
sok sikert kívánunk nekik, egyben később
vissza is várjuk Őket. Reméljük minél több
fiatal tehetséges futbalistánk lesz, ezen dolgozunk.

Németh Attila, Árpási Dávid,
Kozák Róbert, Nagy János,
Szegfű Mihály, edzők-vezetők

szereplésünk és nem lesz esély arra, hogy a
következő bajnoki évre osztályt tudjunk
váltani. A megyei bajnokságban ahol az
elmúlt években az utánpótláskorú versenyzőinknek adtunk lehetőséget a fejlődésre
most felnőttekkel lesz feltöltve mivel több
fiatal játékosunk is abbahagyta a versenyzést.
Az NB III-as csapatbajnokságban eddig
három fordulót rendeztek, csapatunk egy
győzelemmel (Vitka 17-1), egy döntetlennel
(Mátészalka 9-9) és egy vereséggel
(Debreceni AK II. 7 -11) kezdett.
A megyei csapatnak egy mérkőzése volt
azt 10-8 arányban megnyerte a Trió-Maxi
Nyíregyháza III-as csapata ellen!
Bízzunk a jó és eredményes folytatásban!

Oszlánszki László
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