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APAGYI HÍRMONDÓ 

JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés fogadta az általános iskola által november 24-én megrendezett jótékonysági 

bált. Ennek köszönhetően a szervezőknek új helyszínt kellett keresnie, mivel az eddigi helyszínen - a Művelődési ház-

ban - ennyi vendég már nem fért volna el. Így a 265 vendég a Rózsakert Étteremben bálozott, ahol fellépett az iskola 

öregdiákja, a Nemzeti Színház művésze, Bakos-Kiss Gábor is. Részletek a 4. oldalon. 

ISKOLAFELÚJÍTÁS PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY 

Mint azt legutóbbi számunkban már olvashatták, pályázati forrásból a nyár folyamán sor került az iskola felújítására. 

Az ünnepélyes átadásra és projektzáró rendezvényre december 17-én került sor Kovács Sándor országgyűlési képvise-

lő és Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatójának részvételével. 

Kedves Apagyi lakosok, kedves olvasóink! 
Aranymondat: A lakóhelyünk számunkra a világ közepe. Mert egy 

közösség számára a világ közepe ott van, ahol én, ahol él, ahol 
ősei éltek, és ahová utódai jövőjét tervezi. Nekünk, akik itt élünk 
ez a világ közepe: a magunkénak érezzük, nem közömbös szá-
munkra, hogy milyen körülmények között élünk és van bennünk 
kellő erő és akarat az összefogás a közös siker eléréséhez. 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntök mindenkit a karácsonyi 
készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben. Újra el-
telt egy év az életünkből, talán túl gyorsan, 
sok-sok örömmel, sikerrel vagy akadályok-
kal, gondolatokkal, betegségekkel. 

Egy település életében minden évben van-
nak fontos események, rendezvények, fej-
lesztések, melyek hozzájárulnak az itt élők 
életkörülményeihez, a közösség alakulásá-
hoz. Ha visszagondolunk, ennek az évnek az 

eseményeire összefoglalva azt mondhatjuk, hogy soha ne legyen 
rosszabb. Sikeresen megvalósítottuk az eltervezett épület felújítá-
sokat, előkészítettük a következő év beruházásait, zavartalan volt 
a költségvetési gazdálkodásunk és nagyon sok jól sikerült közös-
ség építő rendezvényen, közös összejövetelen vagyunk túl. 

Nagyon boldoggá és bizakodóvá tesz, hogy olyan közösségek, 
civilszervezek, jönnek létre, amelyek formálják és alakítják a tele-
pülés életét, eseményeit. Az a legfontosabb, hogy tudjunk közö-
sen cselekedni, örülni, egymás és a közösség sikereinek és legyen 

meg a kölcsönös tisztelet és szeretet ember-
társaink irányába. 
Adjunk hálát a jó Istennek, hogy adott elég 
erőt és energiát, hogy közösen, sikeresen 
megvalósítottuk a kitűzött céljainkat. A kará-
csony a legszebb, legbensőségesebb ünne-
pünk. A Megváltó példájából próbálunk erőt 

(folytatás a 2. oldalon) 
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A Képviselő-testület megtárgyalta 2018. 

évben végrehajtott beruházások helyzetét 

és jóváhagyta a következő év fejlesztési 

lehetőségeit a meglévő elnyert pályázati 

források, valamint a saját költségvetési 

lehetőségek függvényében. 

 

Áttekintette a helyi adózás mértékét és 

továbbra is marad a korábbi években jóvá-

hagyott 1.5 %-os iparűzési adó és a 14.500,

-Ft éves kommunális adó fizetési kötele-

zettség. Továbbra is az önkormányzat a 

befizetett kommunális adóból fizeti ki a 

lakosság helyett a negyedéves szemét szállí-

tási díjat. Ezzel a megoldással a szomszé-

dos településekhez képest 7-8 ezer Ft tá-

mogatást biztosítunk minden ingatlantulaj-

donos részére, mivel az említett települése-

ken minden tulajdonos kifizeti a 14.500,-Ft 

összegű szemétszállítási díjat és ezen kívül 

befizeti a 7-8 Ft összegű kommunális adót. 

 

A testület jóváhagyta a szociális tűzifa 

jogosultsági feltételekre vonatkozó helyi 

rendeletét.  A tűzifa kiosztására 2019. év 

első hónapjában kerül sor.  

 

A Kormány döntése alapján jóváhagyásra 

került a téli rezsicsökkentésben nem része-

sülő háztartások egyszeri támogatása, akik 

vezetékes gáztól eltérő fűtőanyagot hasz-

nálnak. Azok a háztartások, akik 2018. 

október 15-ig benyújtották a jogos igényü-

ket a következő évben 12.000,-Ft értében 

tűzifajuttatásban fognak részesülni. 

Kiss István, polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

meríteni saját életünkhöz. Az adventi, vára-
kozási időszak a Karácsonyhoz vezeti el az 
embert, a Karácsony pedig a szeretet által 
egymáshoz vezet el bennünket. Szeretet 
nélkül értelmetlen az élet. Szeretetben lehet 
építeni egyéni, közösségi, nemzeti sorsokat, 
felemelni nemzetünket, az egész Emberisé-
get. 

Szilágyi Domokos verse is erre figyel-
meztet bennünket: 

„A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson, 

láthatatlan ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony. 
Mint szomjazónak a pohár víz,  
úgy kell mindig e kis melegség, 
hisz arra született az ember, 
hogy szeressen, hogy szeressék. 
S hogy ne a hóban, csillagokban,  
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony.” 

A negyedik gyertya lángja nyissa meg 
értelmünket, hogy megértsük a szeretet 
parancsát, mert csak a szeretet parancsával 

vezérelt életünkben találjuk meg a testi, de 
mindenekelőtt a boldogsághoz vezető lelki 
békét. 

Kívánom, hogy a Megváltó Karácsonyá-
val erősödjön hitünk, az újévben váljon 
valóra minden reményünk, de mindenek-
előtt teljesedjék be a legfontosabb, a meg 
nem szűnő szeretet családjainkban, a tele-
pülésünkön! E gondolat jegyében kívánok 
mindenkinek Istentől Áldott, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és Békés, Eredményekben Gazdag Új 
Évet! 

Kiss István, polgármester 

(folytatás az 1. oldalról) 

Évek óta hagyomány már, hogy az adventi gyertyákat közösen gyújtjuk meg a négy helyi gyülekezet és a Női Kórusunk 

szolgálatával. Idén sincs ez másként, és nem maradt el a szokásos adventi koncertünk sem, most a Nagyvarsányi Bap-

tista Gyülekezet Énekkara lépett fel a Művelődési házban advent harmadik vasárnapján. 

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL  

 

Első alkalommal kerül megszervezés-

re a  sportbál községünkben.  

2019. február 23-án az asztalitenisz, a 

foci és a táncosok összefogásával ne-

mes cél érdekében rophatjuk a táncot. 

Az említett csoportokban sok tehetsé-

ges, sikeres gyerek/ felnőtt sportol, 

táncol. A felkészülésükhöz, versenyzé-

seikhez, fellépéseikhez mind az önkor-

mányzattól, mind a szülőktől eddig is 

sok segítséget kaptunk. Most a bál be-

vételéből a sportolók és táncosok fel-

szerelését szeretnénk bővíteni.  

Mindenkit nagyon nagy szeretettel 

várunk!  

2018 | 11 | 30 

APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSEK APAGY KÖZ-

SÉGBEN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 
 

Befejeződött Apagy Község Önkormányzata beru-

házásában a „Polgármesteri Hivatal és Idősek 

Otthona épületének energetikai korszerűsítése 

Apagy községben” című, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-

00106 azonosító számú projekt, mellyel az uniós 

elvárásoknak megfelelő energetikai tulajdonsá-

gokkal rendelkező épületek jöttek létre. A fejlesz-

tés az Európai Unió és a Magyar Állam által nyúj-

tott 128,17 millió forint vissza nem térítendő támo-

gatással valósult meg. 

Az Önkormányzat 2016. júniusában benyújtott, 2017. 

novemberében pozitív támogatási döntésben részesí-

tett pályázata alapján megvalósította a település két, 

még energetikai szempontból korszerűtlen épületei-

nek fejlesztését. 

A 4553 Apagy, Kossuth u. 145. szám alatt található 

Polgármesteri Hivatal épületén elvégzett munkálatok: 

 Külső nyílászárók cseréje 

 Homlokzati határoló falfelületek, lábazati felületek 

hőszigetelő rendszervakolattal történő hőszigetelése 

 Fűtött tereket határoló tetőfödém és pincemennye-

zeti hőszigetelés 

 Gépészeti fűtési rendszer korszerűsítse kazánok és 

hőleadó berendezések cseréjével 

 Napelemes rendszer elhelyezése 

 

A 4553 Apagy, Kossuth u. 104. szám alatt található 

Idősek Otthona épületén elvégzett munkálatok: 

 Külső nyílászárók cseréje 

 Homlokzati határoló falfelületek, lábazati felületek 

hőszigetelő rendszervakolattal történő hőszigetelése 

 Fűtött tereket határoló tetőfödém hőszigetelés 

 Gépészeti fűtési rendszer korszerűsítse kazánok és 

hőleadó berendezések cseréjével 

 Napelemes rendszer elhelyezése 

 Projektarányos akadálymentesítés 

 

A kivitelezés folyamatos műszaki ellenőrzés mellett 

zajlott, a projekt megvalósításában energetikai szak-

értő, rehabilitációs szakértő és szakképzett projekt-

menedzsment vett részt. 

A projektről bővebb információt a www.apagy.hu 

oldalon olvashatnak. 

http://www.apagy.hu
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December 12-én a Szegedi Lát-

ványszínház lépett fel az óvodá-

sok és iskolások előtt, Az óriási megle-

petés című egészséges életmódra és 

környezettudatosságra nevelő tanme-

séjével. 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei 

és Városi Könyvtár által koordinált Könyv-

tárellátási Szolgáltató Rendszernek (KSZR) 

köszönhetően több előadás, rendhagyó 

tanítási óra vagy író-olvasó találkozó érke-

zett idén is Apagyra, és még decemberre is 

maradt a tarsolyukban egy előadás. A 

Dömsödi Ferenc életmód tanácsadó és 

pedagógus által szerzett darab láthatóan 

tetszett a gyerekeknek, főleg hogy a színé-

szek a közönség egy-egy tagját is 

bevonták az előadásba. 

Idén 7 rendezvény valósult meg KSZR 

szervezésben nálunk, és meg kell említeni 

az idén Könyvtárunkba érkezett kb. félmil-

lió forint értékű könyveket is. Elmondhat-

juk tehát, hogy ez egy eredményes együtt-

működés, ami reméljük jövőre is folytatód-

hat. 

Fekó Attila 

A SZEGEDI LÁTVÁNYSZÍNHÁZ FELLÉPÉSE 

A kisgyermekek számára 

legkedvesebb a téli ünnep-

kör, melynek minden eseménye öröm-

teli várakozással tölti el a gyermekek 

szívét. 
Intézményünk életét is áthatotta az ün-

nepekhez kapcsolódó hangulat. Mozgalma-

san teltek az elmúlt hetek. Nagy izgalom-

mal, vers és ének tanulással készültünk a 

Mikulás érkezésére. 

A karácsonyi készülődéssel sem vártunk 

sokáig, hiszen sok feladatunk volt az előké-

születek alatt. Ünnepi díszbe 

öltöztettük környezetünket, 

melyből a gyerekek is aktívan kivették ré-

szüket. 

A szülőkkel és a kézműves ház dolgozó-

ival összefogva megsütöttük a mézeskalá-

(folytatás a 4. oldalon) 

ÜNNEPI HANGULAT AZ ÓVODÁBAN,  BÖLCSŐDÉBEN 

Ahogy azt már a korábbi években 

megszokhattuk, az Apagy Pol-

gárőr Egyesület tagjai fokozott figye-

lemmel ügyeltek a temető rendjére 

október – november fordulóján. Éjjel 

és nap közben is folyamatosan jelen 

voltak a járőrök, hogy felügyeljék a 

temető rendjét, parkolási rendjét, le-

hetőség szerint megakadályozzák a 

viráglopásokat, illetve segítsék a te-

metőbe kilátogatókat.  

Az adventi időszakban a gyertyagyújtá-

soknál is jelen vagyunk, és természe-

tesen egész évben folyamatosan jár-

őröztünk éjszakánként, esetenként a rend-

őrséggel együtt. 

Így az év végének közeledtével szeret-

ném megköszönni minden polgárőrünknek 

az egész éves munkát, családjaiknak a türel-

met és minden támogatónknak azt, hogy 

hozzájárultak egyesületünk működéséhez. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 

új évet kívánok nekik, és minden kedves 

apagyi lakosnak. 

Kosztyu László, elnök 

IDÉN SEM PIHENTEK POLGÁRŐREINK 

IDÉN IS MEGTARTOTTUK HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI FORGATAGUNKAT 
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„Szólj, gondolj, tégy jót: 

s minden szó, gondolat és tett 

Tisza tükörként fog visszamosolyogni rád.” 

(Vörösmarty Mihály) 

Intézményünk november 24-én meg-

rendezte jótékonysági bálját. A szerve-

zésben a pedagógusok mellett orosz-

lánrészt vállaltak az SZMK és az Intéz-

ményi Tanács tagjai. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel az 

eseménynek a Rózsakert Étterem adott 

helyet, itt fért el ugyanis a 265 vendég ké-

nyelmesen. A vendégek köszöntése után 

táncos műsorszámokat adtak elő tanulóink, 

felléptek a Vivaldi Alapfokú Művészeti 

Iskola pedagógusai, népdalokat énekelt az 

Apagyi Női Kar. Nagy tetszést aratott az 

est folyamán Bakos-Kiss Gábor - a buda-

pesti Nemzeti Színház művésze - jótékony-

sági vendégszereplése. Sikerült megénekel-

tetnie a jelenlévőket, maradandóvá tenni az 

eseményt.  Köszönjük a fellépő gyerekek-

nek a szereplést, a felkészítő pedagógusok 

munkáját, a felnőtt szereplők műsorát, 

mellyel hozzájárultak a bál hangulatának 

megalapozásához. Rengeteg tombolanyere-

mény talált gazdára, sokaknak többször is 

kedvezett a szerencse. A hajnalig tartó ren-

dezvényen fergeteges volt a hangulat, a 

táncparkett folyamatosan meg volt telve. A 

bál sikeres volt! A bevételből szeretnénk a 

nyár folyamán felújított tornaterem padló-

zatára védő borítást - linóleumot - vásárol-

ni, hogy megvédjük az új padlózatot a sérü-

lésektől az iskolai rendezvények alkalmával. 

A fennmaradó összegből az osztálykirán-

dulásokat, az év végi jutalomkirándulásokat 

fogjuk elsősorban támogatni az elkövetke-

ző két tanévben.  Szeretnénk megköszönni 

minden támogatónak a segítségét: köszön-

jük a hentesárut, pékárut, süteményt, sava-

nyúságot, a gyümölcsöket, a tombolanyere-

mény felajánlásokat, dekorációs kellékeket, 

a pénzbeli felajánlásokat. Köszönjük az 

Apagyért Közalapítvány anyagi támogatá-

sát. Köszönjük a Konyhai Dolgozók mun-

káját és segítségét. Köszönjük Polgármes-

ter Úr és az önkormányzat segítségét. Kö-

szönjük a Bíró Attilának, a Rózsakert Étte-

rem tulajdonosának, hogy helyet adott a 

rendezvényünknek. Köszönjük az Apagyi 

Polgárőr Egyesület segítségét is. Köszön-

jük minden kedves résztvevőnek, hogy 

jelenlétükkel hozzájárultak az est sikeréhez. 

Köszönjük az intézmény dolgozóinak, az 

SZMK és az Intézményi Tanács tagjainak 

odaadó, lelkes munkáját.  

Az iskolai gyermekszervezet december 6-

án megrendezte a Mikulás-discot. A ren-

dezvény a tornateremben zajlott le, mely 

ISKOLAI HÍREK 

csot, mellyel a karácsonyi forgatagban ked-

veskedtünk a vendégeknek. Örömmel és 

lelkesen készítették a szorgos kezek a kará-

csonyi díszeket, majd felöltöztettük a fe-

nyőfánkat. 

Minden csoport előadta műsorát, majd 

kibontotta a karácsonyfa alatt rejtőzködő 

dobozokból az ajándékot. Minden csoport-

nak bőségesen jutott játék. Nagycsoporto-

saink a hagyományokhoz híven előadták a 

pásztorjátékot. 

A karácsonyi forgatagban szülőkkel, 

vendégekkel közösen díszítettük a fenyőfát 

Az ünnepi hangulat a Vivaldi zeneiskola 

koncertjével vált teljessé. A karácsonyfa 

alatt minden gyermek átvette az önkor-

mányzat ajándékcsomagját. 

Az óvoda és bölcsőde dolgozói és gyer-

mekei nevében szeretetteljes, meghitt ün-

nepeket, sikerekben gazdag Boldog Új 

Évet kívánok! 

Kissné Leveleki Mária, 

intézményvezető 

(folytatás a 3. oldalról) 
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Intézményünk kívül, belül megszépült. 

Energetikai pályázat keretében, kor-

szerűsödött a fűtésünk, nyílászárók 

cseréje történt, külső szigetelést ka-

pott az épület, napelemek segítik az 

energiaellátásunkat. A fogyatékosság-

gal élők életének könnyítésére szolgá-

ló kültéri rámpa is megújult. Az intéz-

mény belső festése is megvalósult, új 

függönyök teszik még otthonosabba 

környezetünket. 

Folyamatosan teljes létszámmal üzemel-

tünk. Várólistánkon mindig számos vára-

kozó van. Sajnos azonnali bekerülésre 

nincs lehetőség a kérelmezők megnöveke-

dett létszáma miatt. Igyekszünk a lehetősé-

gekhez mérten a lehető leghamarabb segít-

séget nyújtani.  

2018. év eseményei, történései hasonló-

ak voltak az előző évekéhez. Búcsút kellett 

vennünk hét lakónktól. Érkeztek új idősek. 

Ebben az évben is köszöntöttünk szépko-

rút. Kovács István költő tartott nálunk 

könyvbemutatót. Nagy népszerűségnek 

örvend az itt élők körében a „Kihelyezett 

könyvtármozi” keretében zajló filmek vetí-

tése, ahol többségében régi magyar filmek 

kerülnek a repertoárba. A csendes Isten-

tiszteletek időseink mentális jólétét őrzik. 

IDŐSEK OTTHONA 

(folytatás a 6. oldalon) 

alkalommal a jótékonysági bál bevételéből 

vásárolt linóleumot már fel is avatták tanu-

lóink. 

Intézményünk december 6-án Nyíregy-

házán, a megyeházán vehette át a 

2017/2018. tanév eredményes diáksport 

munkájáért járó serleget.  

Közeleg a téli szünet, tájékoztatásul kö-

zöljük, hogy a szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2018. december 21-e (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap pedig 2019. január 3. 

(csütörtök) lesz.  

Az intézmény tanulói és dolgozói nevé-

ben minden Kedves Olvasónak kívánunk 

Békés Karácsonyi Ünnepet, egészségben, 

sikerekben gazdag Boldog Új Évet! 

Siklódi Lászlóné Benga András 

int. vez.. helyettes intézményvezető 
 

Népdaléneklési verseny 
 

Novemberben már hagyományosan 

részt vesznek tanulóink Magyon a nép-

daléneklési versenyen. 

Évek óta minden kategóriában képvisel-

tetjük magunkat, és igen szép eredménye-

ket érnek el a gyerekek. Ebben az évben 

alsós és felsős kategóriában is készültünk.  

Szép és színvonalas megnyitóval készül-

tek a szervezők. A versenyzők szebbnél 

szebb produkcióval örvendeztették meg a 

közönséget. Az apagyi gyerekek most is 

szép eredményekkel tértek haza. 

Alsós kategóriában: Lipécz Lujza 4. osz-

tályos tanuló 1. helyezést, Köles Petra 2. osz-

tályos tanuló 2. helyezést ért el. 

Felsős kategóriában csoportban sikerült 

a 3. helyezést elérnie Pankotai Petra, Pankotai 

Sára, Debreczeni Dominika, Sebők Szófia 5. 

osztályos tanulóknak. 

Emléklapot vehetett át Szkita Panna 6. 

osztályos. és Fekó Anna 7. osztályos tanuló. 

Gratulálunk a gyerekeknek, és a felkészí-

tő pedagógusoknak! 

Alsós munkaközösség 
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KARÁCSONYRA KÉSZÜLÜNK 
 

Exupery: A kis herceg című könyvében 
olvassuk: „Jobb lett volna, ha ugyanab-
ban az időben jössz - mondta a róka.- 
Ha például négykor érkezel majd, én 
már háromkor elkezdek örülni. Minél 
előrébb halad az idő, annál boldogabb 
leszek. Négykor már tele leszek izga-
lommal és aggodalommal: fölfedezem, 
milyen drága kincs a boldogság. De ha 
csak úgy, akármikor jössz, sosem fo-
gom tudni, hány órára öltöztessem 
díszbe a szívemet....” 

November 15-vel elkezdődött a karácso-
nyi készületünk. Hogy valódi találkozás és 
igazi, nagybetűs ÜNNEP legyen számunk-
ra a karácsony, ahhoz időben el kellett 
díszbe öltöztetni a szívünket. 

Jézus születése így történt: Volt egy 
fiatalember, József, és volt egy szép 
fiatal lány Mária. Jegyesek voltak. Má-
ria érezte, hogy szíve alatt nő a magzat, 
és József látta, hogy Mária áldott álla-
potban van. Az élet jelentkezése, titok 

és csoda. Titok, melyet valamennyire meg 
lehet ismerni, de teljesen soha, csak az 
örökkévalóságban. Titok, melyet tisztelet-
ben kell tartani. Mária és József viselkedése 
csodálatos példa erre. Hiszen olyan hely-
zetbe kerültek, amikor a magunk, sajátos 
titkát sem tudták megismerni. 

Mária tudta, hogy mi történt vele, hiszen 
neki az Isten Gábor angyallal küldött üze-
netet a gyermekről. Ő tudta, hogy benne az 
üdvösség titkának kell beteljesedni. De 
hogyan érthette volna meg azt a titkot, 
hogy emberi anyaként az Isten Fiának lesz 
édesanyja. Hogyan érthette volna meg, 
hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek árnyé-
kozza be őt. Nem értette, mert ember nem 
értheti az Istennek és az embernek ilyen 
találkozását. 

Máriában az történt meg, ami valameny-
nyiünk életének alapvető titka. Bennünk is 
keveredik az isteni az emberivel, így nem 
mondhatjuk, hogy csak emberek vagyunk, 
mert Isten magának teremtett, megváltott, 
gyermekévé fogadott a keresztségben. 
Hogy miként éljük meg életünkben ezt a 
kettősséget, az nagyobb részt rajtunk mú-
lik. 

Jézus születésére való készületünk első 
percétől tudatosítanunk kell, mit is akarunk 
ünnepelni. Mi vagy Ki lesz ünnepünk kö-
zéppontjában: a betlehemi kisded, az evés-
ivás vagy a nagy semmittevés. Ez emberi-
leg fölemel vagy letaszít. Karácsonyi készü-
letünk akkor helyes, ha tudom, hogy hon-
nan, hová akarok eljutni. Ébernek kell len-
nünk, hogy a karácsonyi készületben és az 
ünnepben ne a külsőségek vonzzanak, 
hanem az ünnep valódi tartalma töltse el 

szívünket. 
Karácsony az Isten megtestesülésének 
az ünnepe, mert megszületett az Isten 
Fia. De karácsony az ember ünnepe is, 
mert megszületett az, aki megmutatja 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

(folytatás a 7. oldalon) 

Advent a várakozás ideje. Közeledik a 

karácsony, várakozunk Jézus születé-

sére. Lelki felkészülés is egyben, hogy 

méltóképpen fogadjuk Isten egyszü-

lött Fiát, aki karácsony éjjelén megszü-

letik. 

Karácsony a szeretet ünnepe, azé a sze-

reteté, mellyel Isten megmutatta végtelen 

szeretetét az emberek iránt: elküldte Fiát 

engesztelésül bűneinkért. Fényt küld a sö-

tétségbe, amely megvilágítja lelkünket, 

hogy ne szennyezze tovább a bűn sötétje. 

Várjuk az ünnepet, a csillogó fenyőfát, 

az ajándékokat, és szívünkben is fellobban 

a fény. A legnagyobb szükségünk a szeretet 

ajándékára, fényére van, mert e nélkül 

nincs igazi boldogsága az embernek. 

Mert szeretet nélkül nem ember az em-

ber. Ez ölel át bennünket védőn, ez ra-

gyog bennünk, ez adja hitünket. Legyen 

a karácsony minden ember számára cso-

da. Ennek a megéléséhez azonban szük-

ség van arra, hogy lelkünket kellőképpen 

felkészítsük. Legyen benne öröm, lelke-

sedés, szeretet, tisztaság. Vegyük észre, 

hogy életünknek értelme van, hogy szebbé 

tudjuk tenni a saját és mások életét is. Ez 

legyen a legfőbb célunk. Tartsunk bűnbá-

natot, tegyük a szívünket ragyogóvá, ké-

szüljünk imádságos lélekkel a  Megváltó 

érkezésére. Akkor lehet, a szeretetünk, 

tiszta és hófehér családunk és embertársa-

ink iránt. Jézus is arra tanított, hogy min-

den embert szeressünk.  Sajnos sokszor 

nem vesszük észre, hogy felebarátaink, és 

mi magunk is mennyi fájdalmat, bajt, gon-

dot hordozunk magunkban. Anyagi prob-

lémák, betegségek, fájdalmak, lelki terhek 

gyötörnek bennünket. De erőt kapunk, és 

reményt, hogy közénk jön, és betölti lel-

künket az égi fény, Jézus világossága. Ezál-

tal tudunk segíteni, szeretetet adni, szava-

inkkal és tetteinkkel egyaránt. És tudunk 

bízni, hitet, reményt, örömöt tovább adni. 

Karácsony az ajándékozás ünnepe. Ad-

junk hát mi is! Szeretetünkkel ajándékoz-

zuk meg barátainkat, családunkat és min-

den embert. És ha ezt meg tudjuk valósíta-

ni mi is ajándékot kapunk. Mert ez azt je-

lenti, hogy a karácsony legszebb ajándéka, 

Jézus költözött az életünkbe, és a szívünk-

be. 

Kívánom, hogy minden kedves olvasó 

találja meg a karácsony igazi titkát, a 

szeretet útját, a megváltás örömhírét! 

Áldott, békés ünnepeket kívánok! 

 

A gyermekek pásztorjátékkal készülnek, 

amelyet Advent 4. vasárnapján, decem-

ber 23.-án du.1/2 3 órakor adnak elő 

templomunkban. Szeretettel várunk és 

hívunk mindenkit. 

Ignáczné Fejes Ildikó 

Ünnepi miserend 
 

December 24. 2200: Éjféli mise 

December 25. 1100: Karácsonyi mise 

December 26. 1100: Karácsonyi mise 

December 30. 1100: Szentcsalád vasárnapja, 

 jubiláló házaspárok megáldása 

December 31. 1600: Óévi mise 

Január 1. 930: Újévi mise 

Január 6. 1100: Vízkereszt 

Karácsonyi liturgikus rend 
 

December 24. 1800: Pásztorjáték, zsolozsma, liturgia 

December 25. 1100: Szent liturgia—olajkenet, antidor 

December 26. 1100: Szent liturgia 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

Kézműves foglalkozások is színesítik prog-

ramjainkat. Újdonság, hogy a Nyíregyházi 

Egészségfejlesztési Iroda közreműködésé-

vel Szív és érrendszeri klubfoglalkozások 

zajlottak az otthonban. Itt különböző elő-

adásokat hallhattak a résztvevők e betegsé-

gekkel kapcsolatosan. Megismerhették a 

prevenció fontosságát. Különböző szűrése-

ken vettek részt. Jelenleg hasonló formá-

ban működik diabétesz klub, ami már át-

nyúlik a 2019-es évre. 

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 

akik segítették 2018-ban is a munkánkat! 

Megajándékoztak minket szép percekkel! 

Szeretettel várjuk 2019-ben is a segítőinket!  

Mind a magam, lakóink és dolgozóink 

nevében kívánok áldott Karácsonyt és Új 

évet minden apagyi embernek! 

Nagy Erzsébet, intézményvezető 

(folytatás az 5. oldalról) 
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nekünk, hogyan kell emberként élnünk. 
„Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a 

mennyből jő, ünnepeljétek! Krisztus földön, büsz-
kélkedjetek! Énekeljetek az Úrnak, minden föld, 
és magasztaljátok őt, ó népek, mert ő megdicsőítte-
tett.” (Karácsonyi kánon, 1. hang) 

Kegyelmekben gazdag, áldott ünnepeket 
kívánok, minden apagyi lakosnak. 

Buda Attila 
parokus 

(folytatás a 6. oldalról) 

MENJÜNK AZ ÚRRAL 
 

Amikor ezeket a sorokat írom, az ad-

venti időszakot éljük, amelynek jelen-

tése: úrjövet. A karácsonyi ünnepkör-

nek megfelelően arról elmélkednek 

sokan, hogy az Úr eljön. Mire a kedves 

olvasó kezébe veszi az újságot és elol-

vassa belőle ezt a néhány mondatot, 

addigra lehet, hogy bekövetkezik a 

karácsony, vagy el is múlik. Ezért meg 

lehet kérdezni: „Na, eljött az Úr?” „Hol 

van most?” 
Mielőtt fejtegetni kezdenénk, hogy mi-

lyen értelemben jön el, vagy már el is jött, 

álljunk meg egy kicsit. Ne feledjük el, hogy 

az advent és a karácsony nem bibliai, ha-

nem ember alkotta ünnepek. Igaz, hogy 

közvetítenek bibliai gondolatokat, melyeket 

jó is, ha megunkévá fogadunk. Ugyanakkor 

sokan elkövetik azt a hibát, hogy az isteni 

üzenetet csak az ünnepi időszakban tartják 

szem előtt, és azt képzelik, hogy ezzel ele-

get tesznek valamiféle isteni elvárásoknak. 

Majd folytatják tovább hétköznapi életün-

ket ott, ahol abbahagyták. Isten nem ezt 

akarja. 

A Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki 

folyamatosan mozgásban van. Az Éden-

kertben eljön az emberpárhoz. Eljött Noé-

hoz, Ábrahámhoz, Izsákhoz, Jákobhoz, 

Mózeshez, majd újra és újra meglátogatta a 

történelem során a népét. Eljött emberi 

formában, hogy elvégezze megváltó mun-

káját minden emberért. Eljött feltámadása 

után. Elküldte Szentlelkét, aki Róla tesz 

bizonyságot. Eljön majd dicsőségben.  

Ha itt megállnánk a gondolattal, nem 

értenénk meg azt igazán. Ez a sok eljövetel 

zavarba ejtheti az embert. Miért volt, miért 

lesz erre szükség? 

Amikor az Úr eljön, akkor nem kö-

zönséget akar. Igaz, Ő szelíd és alázatos, 

a megrepedt nádszálat sem tört el. Nem 

erőszakkal jön hozzánk. Ugyanakkor hatá-

rozott célja az, hogy az eljövetel találkozást 

eredményezzen, a találkozás pedig sorsfor-

dító változást: új életet.  

Isten mindig azért jön el, hogy magával 

vigyen. Azért látogatta meg a történelem 

során külön-külön az embereket, ember-

csoportokat, mert életükben változást akart 

elérni. El akarta indítani és el akarta kísérni 

őket olyan cél felé, amit Ő tűzött ki nekik. 

Akik ezt hittel fogadták, és elindultak, nem 

is csalódtak. 

Az evangéliumok beszámolnak arról, 

hogy Jézus mit mondott a tanítványainak, 

amikor kezdetben találkozott velük. „Kövess 

engem!” Jézus Krisztus nem azért jött, hogy 

nélkülünk mejen tovább.  

Legyünk olyanok, mint az a vak ember, 

aki miután meghallotta, hogy Jézus jön, 

addig kiáltozott, amíg Jézus meg nem állt, 

és magához nem hívta. Hitt abban, hogy 

Jézus eljövetele az ő életében döntő válto-

zást fog hozni. Úgy gondolta, nem enged-

heti meg magának azt, hogy Jézus elmenjen 

mellette találkozás nélkül. Nem akart úgy 

maradni, ahogy addig élt. Hitt abban, 

hogy Jézus Krisztus egy új életet adhat 

neki. Nem is csalódott. Visszakapta szeme 

világát. Ő is követni kezdte Jézus Krisztust 

és dicsőítette Istent. 

Hozzánk is eljön az Úr. Nem csak az 

ünnepek idején, hanem minden nap. Ez 

egy lehetőség, amelyel élhetünk. Ne enged-

jük elmenni őt. Hívjuk, üdvözöljük, kiált-

sunk hozzá, kérjük segítségét, legyünk ta-

nítványai, nehogy elmenjen mellettünk, és 

mi úgy maradjunk, ahogy vagyunk. Higy-

gyünk abban, hogy Ő új életet hoz nekünk. 

Ismerjük fel, hogy Rá van szükségünk. 

Higgyünk abban, hogy érdemes Vele 

menni. Minden nap. 

Lehet, hogy majd később megkérdezi 

valaki, vagy az ember megkérdezi saját 

magától, hogy hol van az Úr. Aki nem 

hagyta elmenni Jézus Krisztust, az tudni 

fogja a választ: itt van velem, mert egy na-

pon úgy döntöttem, hogy Vele együtt hala-

dok tovább. 

dr. Dezső Gergely, lelkipásztor 

MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ 

Kedves Apagyiak! 

Karácsonykor a magát félre állítani hagyó 

Isten jött el a világba. Ma is félre lehet ten-

ni őt, mint egy ünnepi kelléket, egy kevésbé 

szeretett díszt, ami inkább a fa hátsó részé-

re akasztunk. Mert kihagyni nem lehet, de 

elrejteni igen. Karácsony csodája, csak ké-

sőbb teljesedik ki. Ugyanis ez a félretett, be 

nem fogadott gyermek, miután felnőtt, 

nem viszonozta azt, amit kapott. 

A megtört nádszál életeket nem 

törte el, a pislákoló mécsesnyi 

reménységet nem oltotta ki. És 

nem teszi ma sem. Ady Endre jól 

írta: „Karácsonyi rege ha valóra vál-

na, igazi boldogság szállna a világ-

ra...” Ez a karácsonyi rege az ő 

kis falujában az, hogy a Messiás 

jön, hogy boldogságot hozzon. 

2018 adventjében is jön és kará-

csonyán sem lesz messze. Talál-

kozzunk vele és szeretteinkkel is! 

Az adventi időszakban egyházunkban és 

így gyülekezetünkben is kiemelt figyelmet 

kap a rászorulókról való gondoskodás. A 

nyíregyházi Magdaléneum otthon számára 

gyűjtöttünk szokás szerint először. Majd a 

Református Szeretetszolgálat egy doboznyi 

szeretet akciójába is bekapcsolódtunk. Va-

lamint az ősz folyamán második alkalom-

mal tartottunk jótékonysági ruhavásárt a 

gyülekezeti teremben. Itt is hálával köszö-

nöm meg minden adakozónak tevékeny 

szeretetét! 

Az ősz során öt konfirmandus kezdte 

meg a konfirmációi felkészülést, akikkel 

már találkozón is részt vettünk Nyírbátor-

ban. Gyermekeinkkel koszorúkészítéssel és 

Karácsonyi Klubbal is készül-

tünk az ünnepre. 

Ünnepi legátusunk a Debreceni 

Református Hittudományi Egye-

temről Mercz Sándor harmadéves 

teológus. 

Mindenkit szeretettel várunk az 

istentiszteletekre! Áldott békés 

karácsonyt és boldog újévet kí-

vánva: 

Bakó László ref. lelkész 

Az ünnepi istentiszteletek rendje  
 

December 20-22. 1700: Bűnbánati istentisztelet 

December 23. 1100: Advent negyedik vasárnapi istentisztelet 

December 23. 1600: Adventi gyertyagyújtás 

December 24. 1700: Szentesti istentisztelet a gyerekek szolgálatával 

December 25. 1100: Úrvacsorás istentisztelet 

December 25. 1500: Délutáni istentisztelet a legátus szolgálatával 

December 26. 1100: Ünnepzáró istentisztelet a legátus szolgálatával 

December 31. 1700: Óévi istentisztelet 

Január 1. 1100: Újévi istentisztelet 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 
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EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTUNK 

Mondhatjuk ezt ha visszatekintünk a 

2018-as évre! 
Csapataink az NB I-ben, NB II-ben, NB 

III-ban és a megyei bajnokságban is tisztes-

ségesen helyt álltak, az utánpótlás korú 

versenyzőink számos Országos versenyen 

dobogós helyezéseket értek el melyből 

kiemelkedik  Hanustyák Fanni „A” kategóri-

ában elért első helyezése az Országos Di-

ákolimpián, valamint a Majláth Virág Polgári 

Zsófia, Hanustyák Fanni, Laskai Írisz össze-

tételű leány csapat serdülő Országos bajno-

ki címe! 

Mindezek ellenére ahogy már azt min-

denki tudja a szeptemberi csapatbajnoki 

kezdéskor nem neveztük az NB I-es és NB 

II-es csapatot, hisz anyagi helyzetünkben 

ezt nem tudtunk bevállalni így több megha-

tározó játékos is távozott a csapatunkból 

(Poór Tibor, Fodor Géza, Kiss Zoltán, Jeszensz-

ki Dániel). A meglévő játékosállományból, - 

ha mindenki vállalta volna a versenyzést - 

akkor az NB III-ban a bajnoki címre míg a 

megyei bajnokságban dobogós helyezésre 

hajthatnánk. Így sem lehet okunk a panasz-

ra hisz az NB III-ban a 2. helyen állunk 

míg a megyei csapat az 5. helyen zárta az 

őszi szezont.  

Bízunk benne, hogy a következő évre 

stabilabbá tudjuk tenni a működésünket 

és még eredményesebbek leszünk. 

Januártól várjuk a 2-3. osztályos tanulók 

jelentkezését az edzésekre, hétfőn és szer-

dán 17 órától! 

Szeretném megköszönni a támogatóink-

nak a segítségét (Apagy Község Önkor-

mányzata, SzabadosOK KFT, Gála Panzió, 

Maczali Jánosné, Barabás Viola), hogy ezt a 

kis községet ilyen szinten tudjuk képviselni 

az Ország térképén. 

Az Asztalitenisz csapatunk nevében kí-

vánok mindenkinek Békés Karácsonyt és 

Boldog új évet! 

Oszlánszki László, szakosztályvezető 

ASZTALITENISZ 

NB III. Észak-Alföld 
1. Debrecen AK-DEAC II. 10 10 0 0 30 131:49 
2.  Apagy SE I. 9 6 2 1 23 110:52 
3.  DABE 9 6 1 2 22 94:68 
4.  Fehérgyarmati VSE 10 6 0 4 22 91:89 
5.  Mátészalkai MTK 9 5 1 3 20 86:76 
6.  Várdai Asztalitenisz SE 9 5 0 4 19 94:68 
7. Hajdúszoboszlói AK 9 3 2 4 17 83:79 
8. Trió-Maxi Nyíregyháza II. 9 3 0 6 15 70:92 
9. Záhonyi VSC 9 1 3 5 14 62:100 
10. VITKA SE Vásárosnamény 9 2 1 6 14 71:91 
11. TEVA Debrecen SE III. 9 1 2 6 13 49:113 
12. Hódos Imre SE 9 0 2 7 11 49:113 

Megyei bajnokság 
1. Kisléta ASE 10 9 0 1 28 139:41 
2.  Kék SE I. 10 9 0 1 28 123:57 
3.  Nyírbátori ASE II. 10 7 1 2 25 126:54 
4.  KSE Nyírtét 10 6 2 2 24 96:84 
5.  Apagy SE II. 10 6 1 3 23 101:79 
6.  Ajak SE 10 6 0 4 21 94:86 
7. Fehérgyarmati VSE II. 10 4 0 6 18 91:89 
8. Kék SE II. 10 3 0 7 16 68:112 
9. Trió Maxi Nyíregyháza III. 10 1 1 8 13 59:121 
10. NYVSC—Eismann 10 1 1 8 13 46:134 
11. SE Nyírpazony 10 0 0 10 13 46:134 
 

November 18-án befejeződött a baj-

nokság első fele. Jelenleg a hetedik 

pozícióban telelünk, márciusban jön a 

folytatás. 

Kanyarodjunk vissza egy kicsit. Az előző 

bajnokságban megszerzett ezüstérem után 

mindenki jogosan kérdezi, hogy mi is tör-

tént most... 

Döcögős, néha izgalmas, peches, sérülé-

sekkel tele 15 mérkőzésen vagyunk túl. 

Sajnos nem sikerült megnyernünk azokat a 

rangadókat amelyeket ha nem is idegenben, 

de otthon kötelezően hoznunk kellett vol-

na. A szerencse nagyon sokszor elpártolt 

tőlünk, többször az utolsó percekben szer-

zett gólt az ellenfél ami nekik pontot vagy 

pontokat ért. Tanulságos volt ez a fél sze-

zon, dolgoznunk kell, hogy ne kelljen a 

szerencsével foglalkoznunk. 

Távozókról illetve érkezőkről pillanat-

nyilag nem tudok nyilatkozni. Részt ve-

szünk a hagyományos téli teremtornán, 

valamint a nagypályás műfűves tornán is a 

sikeresebb tavaszi felkészülés érdekében. 

Köszönöm Kiss István Polgármester 

Úr, Szegfü Mihály, Kozák Róbert és Dudás 

Tibor hozzá állását, munkáját. 
 

Először is szeretnék Gratulálni az ifjúsá-

gi csapatnak a győztes meccsekhez. Habár 

cél nem volt kitűzve, de a fiatalok a vártnál 

jobban teljesítettek néhány fordulóban. 

Időközben sajnos elburjánzottak a sérülé-

sek és néhány erősebb, hajtósabb meccsen 

a lelkesedés is alábbhagyott, de a következő 

„félidőre” kiküszöbölünk minden problé-

mát, amit csak lehetséges, és kihozzuk ma-

gunkból a legjobbat. A téli szünetben te-

remtornákon kívánunk részt venni. 
 

U14 csapatunk a teli szünethez érve a 

tabella 3 helyen várja a tavaszi folytatást (10 

gy, 1d, 2v). A csapat erejét mutatja az is, 

hogy olyan fontos meccseken is pontokat 

szereztünk , ahol meghatározó játékosaink 

hiányoztak sérülés, betegség miatt. Ha nem 

lesznek távozók a teli átigazolási időszak-

ban, egy jó alapozással szeretnénk még 

feljebb jutni, ami úgy gondolom nem elér-

hetetlen célkitűzés. Az edzések december 

közepéig tartanak, heti 2 alkalommal. Sze-

retnénk minél több teremtornán részt ven-

ni a teli időszakban. A 2006-os korosztá-

lyunk nevezett az MLSZ által kiírt Futsal 

bajnokságba, ami januárban kezdődik, cé-

lunk a döntőig jutás.  
 

Véget értek a kinti Bozsik által szerve-

zett tornák melyeken sikeresen szerepel-

tünk és mindig ki tudtunk állni, nem úgy 

mint egyes csapatok. Mostantól kezdődik a 

teremben való részvétel. Szeretnénk több 

tornán részt venni. Megköszönöm minden-

kinek az egész éves munkáját. 

Szeretnénk megköszönni támogatóink 

mindennemű segítségét, a Polgármester 

Úrnak, az Önkormányzatnak, a Szegfű Bau 

Kft-nek, a Maczali ABC-nek, a Szabadosok 

Kft-nek, a Vakály Manufaktúrának, a Va-

dász Presszónak, Maczali Jánosnak és a 

GÁLA Panziónak. 

Ez úton szeretnénk minden játékosnak, 

szülőknek, szurkolóknak, támogatóinknak 

(mindenkinek) Kellemes ünnepeket és Bol-

dog, eredményes Új Évet Kívánni! A 

Sportegyesület edzői, vezetői: Németh 

Attila, Kozák Róbert, Árpási Dávid, 

Nagy János, Szegfű Mihály 

LABDARÚGÁS 


