
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az Óvodabál részvevői kellemesen szórakoztak

 
Az általános iskolások műsora az Óvodabálon 

 

 
December 16-án, szokásos adventi koncertünkön a Szabolcsi Fúvószenekar és a Nyíregyházi Művészeti Középiskola 

énekkarának előadását élvezhettük 
 

Van nekem egy kívánságom, 
legyen többször is Karácsony! 
Békés ünnep, sok szeretet 
fűzzön össze embereket! 

Sok-sok ember mosolyt váltson, 
- tiszta szívből ezt kívánom.  
S akkor minden hétköznapon 
lesz majd boldog, szép Karácsony. 

Legyen a haragnak vége, 
nézzetek egymás szemébe! 
S nyújtsatok kezet is szépen, 
meglátjátok ÜNNEP lészen. 

 
AZ APAGYI ÖNKORMÁNYZAT DOLGOZÓI ÉS AZ APAGYI HÍRMONDÓ SZERKESZTŐI 
KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK ISTENTŐL ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS 

SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK! 

 

 Apagyi Hírmondó 
 
                           AZ  APAGYI  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA 
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A képviselő testület 2007. október 17-én, november16-án és november 28-ám tartott ülést melynek fontosabb döntéseiről 
az alábbiakban tájékoztatom a lakosságot: 

- A 2007. év legnagyobb volumenű fejlesztés az Idősek Otthonának tetőtér beépítése volt mely sikeresen befejeződött, 
minden szakhatósági előírásnak megfelelt. A közigazgatási Hivatal kiadta jogerős működési engedélyt 30 fő 
elhelyezésére. Örömmel vettük, hogy elsősorban helybeli lakosokkal jelenleg 29 főre sikerült feltölteni, a létszámot, 
egy férfi elhelyezésére van még lehetőség.  

- A képviselő-testület Ipari terület kialakítása, közművesítése céljából az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséghez pályázatot nyújtott be, mely szerint kb. 40 hektár közműsített ipari terület állna a vállalkozások 
rendelkezésére. 
Sikeres pályázat esetén a vállalkozások betelepedésével további munkahelyek válnának elérhetővé a településen és 
további iparűzési adóbevételeket jelenthetne az önkormányzatnak.  

- Akadálymenetesítés követelményeinek kielégítése céljából szintén pályázatot nyújtottak be a védőnői körzet 
esetében. 

- A telepeken élők szociális programjára meghirdetett pályázathoz szintén csatlakoztunk, a lakhatási, a szociális és 
képzési programok elősegítésének érdekében. 

- Jelenleg a szennyvíz beruházás, az iskola óvoda épületének rekonstrukciója valamint a szociális konyha bővítésének 
felújításnak pályázatán dolgozunk és december hónapba ezek benyújtásra kerülnek. 

- A Magyi önkormányzattal közösen Apagy-Magy összekötő út megépítésre szintén pályázatot nyújtottunk be a 
meglévő földút nyomvonala mentén. 

 
Reméljük, hogy a benyújtott pályázataink sikeres elbírásában részesülnek és megteremtődik a fenti beruházások 

megvalósításának lehetősége a település további fejlődése érdekében. 
- A képviselő-testület döntött a 2 tantermes iskola épületének értékesítéséről egyenlőre az adás-vétel lebonyolítására 

még nem került sor. 
- Apagy község is csatlakozott a Megyei Szilárd Hulladék lerakó program megvalósításához azonban kivitelezés elég 

nehezen mozdul előre és nagyon nagy terheket róna a lakosságra. Ezért nagyon körültekintően próbáljuk döntéseinket 
meghozni ami nagyon nagy felelőséget ró a képviselő-testület tagjai részére.  
Természetesen szeretnénk elérni, hogy a Megyei Hulladék program keretében vagy azzal párhuzamosan 
megvalósuljon a településre tervezett konvertáló üzem, ami munkahely teremtés és egyéb szempontokból is nagyon 
nagy jelentőséggel bírna a település életében. 

- Apagy község önkormányzata szintén csatlakozott a Földművelés ügyi és Vidék Fejlesztési Minisztérium által 
meghirdetett Leader programhoz és megalakítottuk a Közép-Nyírségért és Rétközért Helyi Közösséget. Ennek a 
programnak a keretében helyi vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzat nyújthatnak be pályázatokat a megjelölt 
célok alapján. Erről a lehetőségről időben adunk tájékoztatást.  

- A képviselő-testület elfogadta a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét mely meghatározza a 
hátrányos helyzetű családok és gyerekek felzárkóztatásnak és a meglévő problémáink megoldási lehetőségeit. 

- Döntést hozott a közbeszerzési eljárásban meghirdetett élelmiszer beszerzésre kiírt pályázatok nyerteseiről. 
- A Bursa Hungarica pályázatra beérkezet kérelmeket elbírálta és a főiskolán, egyetemen tanulók köréből 33 főnek ítélt 

meg 2.500 Ft/hó/fő ösztöndíj támogatatást. 
 
Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásnak beszámolót, a 2008. évi 

költségvetési koncepciót. 
- A magánszemélyek kommunális adójának összegét 2008. évben 10.000 forintban határozta meg. 
- Nyírségvíz Zrt Közgyűlése meghozta a 2008. évi vízdíjra vonatkozó ármegállapítását mely esetében az alapdíj változik 

vízdíjat csak minimális mértékben változik. Ez alapján 
Alapdíj: 300Ft/hó+Áfa 
Lakossági vízdíj: 162 Ft/m3+ Áfa 
és Közületi díj 187 Ft/m3+Áfa 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Nyírségvíz Zrt. kötvénykibocsátásból támogatja a településen megvalósítandó 

szennyvíz beruházási programot abban az esetben, ha a pályázatok elbírálása az EU forrásokból pozitív lesz. A Zrt a 
lakosságtól és az önkormányzattól 10 % saját erő finanszírozását átvállalja ezzel csökkentve a kivitelezéshez szükséges anyagi 
terheket. 
 

- Hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetség gondozó program keretében 2 fő tovább tanulását támogatja a 
képviselő-testület 6000Ft/hó összegben 5 éven keresztül. 

Kiss István sk. 
polgármester 
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FELHÍVÁS 
 

A Nyíregyházi Regionális Képző Központ ( Nyíregyháza, Széchenyi út 13.) foglalkozik a felnőttképzések szervezésével 
és vizsgáztatással a megye egész területén. 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által meghírdetett TÁMOP 2.1.1 
„Lépj egyet előre II.” program keretén belül a Képző Központ felzárkóztató és szakmai képzéseket szervez  munkanélküli 
felnőttek részére  térítésmentesen. 
 
A programban részt vehet: 

- aki nem rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel és részt kíván venni az alapfokú iskolai végzettség megszerzé-
sében, 

- aki rendelkezik alapfokú végzettséggel, de nem rendelkezik szakképzettséggel és részt kíván venni a szakképzettség 
megszerzésére irányuló szakképzésben, 

- aki érettségivel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel és olyan képzésben kíván részt venni, amely kere-
sett a munkaerő-piacon, 

- aki rendelkezik szakmai előképzettséggel, de hiányszakmára irányuló szakképesítést szeretne szerezni. 
 
A program 2007. szeptembertől 2009. augusztus 31-ig tart, a jelentkezés folyamatos. 
A képzésben részt vevők a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelő pénzbeli támogatásban – képzési tá-

mogatás vagy megélhetési segély- részesülnek, minden 150 óra teljesített képzési idő után. A tananyagot a képző intézmény 
biztosítja résztvevőnként max. 16.000.-Ft összegben. 

A programban történő részvételt az önkormányzat támogatja és az igényeket jelezni lehet a szociális ügyintézőnél. Segít-
séget a programba történő bekapcsolódáshoz a Munkaügyi Központ nyújt, a képzési programról bővebb felvilágosítást a Regi-
onális Képző Központ ad. 

Kapcsolattartó személy a Képző Központnál: Takács Eszter (42/315-025) 
Polgármesteri Hivatal 

 

 
T i s z t e l t  H ö l g y e m  /  U r a m !  

Pénzügyi szolgáltatás, ami házhoz megy! 

• Nehezen igazodik el a banki szolgáltatások között? 

• Nincs ideje információt gyűjteni? 

• Diszkrétebb, személyes kapcsolaton alapuló kiszolgá-
lást várna? 

Itt a megoldás az Ön számára! 

Hívja mobilbankárát, aki gyorsan és rugalmasan (munka-
idő után is) segíti bankügyei intézésében. Egy telefonhívás 
és mobilbankára akár otthonában is felkeresi Önt. A szol-
gáltatás díjmentes. 

Az Ön mobilbankára: 

S i k l ó d i  A t t i l a  

7 0  /  9 4 1  4 2  3 1  

Fő termékkategóriák: 

• Számlanyitás – kedvező számlavezetési lehetőség 

• 3 kártya az 1-ben, az Ön igényeinek megfelelően vi-
selkedik betét-, bevásárló- vagy hitelkártyaként 

• Megtakarítási termékek (lekötés nélkül is) és magas 
hozamú eurós befektetés 

• Szabad felhasználású és lakáscélú hitelek 

• Meglévő magas törlesztésű építési-, lakás- és szabad 
felhasználású hiteleit kedvezőbb feltétellel kiváltjuk, 
és ezen felül még készpénz is igényelhető szabad fel-
használásra 

• Folyamatos Akciók! (lakásvásárlásnál önerő mini-
mum opció; hitelbírálati díj csökkentés; akciós szemé-
lyi kölcsönök; stb.) 

 
A S T R A  

Autósiskola az Ön szolgálatában 
 

Folyamatosan indulnak tanfolyamaink: Moped, A1, A korlátozott, A, B, E, B+E, C, C+E, D kategóriákban. 
 
A képzés helye: APAGY, TELEHÁZ 
Tanfolyam indul: 2007. december 20-án 1600 órakor 
 2008. január 20-án 1600 órakor 
Tanfolyam indul: B kategóriában  
 és C, C+E, D kategóriákban, ezen kategóriákban 
 MUNKANÉLKÜLIEKNEK TÁMOGATÁSSAL élhetnek 
 
Jelentkezni az alábbi telefonszámon: KŐMŰVES CSABA   06-30/452-0866  
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ISKOLAI ÉLET 
 

KARÁCSONYI GONDOLATOK 
 

Mit mond a tanár? Mi segíthet megállni ebben a lassan 
elviselhetetlen iramban, ahogyan a legtöbben élünk?  

Az ünnep például segít. A karácsonynak ez is az üze-
nete, hogy érdemes csendet teremteni magunkban és nem 
elvesznünk ebben az indulatok által lökdösött emberi lét-
ben. Manapság versenypályákon vagyunk, egy-két embert 
emelnek dobogóra, a többi pedig csak tapsol nekik, s úgy 
érzi, hogy hozzájuk képest senki a neve. Pedig mindenki-
nek vannak kincsei. Ezeket megbecsülheti ő is, mást is 
megajándékozhat velük, a másik ember szeretetét pedig 
megérdemelheti általuk. Ahányan, annyi félék vagyunk. 
Annyiféle sorsot és tapasztalatot őrzünk. Ezért lehetünk 
fontosak egy adott pillanatban valaki számára. Ezeket kell 
megérezni, megbecsülni, s önmagunkat is így fogadhatjuk 
el.  

A szülőkön is nagyon sok múlik. A gyermekkor ki-
emelkedő jelentőségű mindenki életében. Lényeges, hogy 
a szülők ne csak a gyerekük teljesítményét figyeljék, ha-
nem fedezzék fel benne azt, ami szeretetre méltó, s ezt 
érezze meg a gyermek is. Ahogy József Attila hallotta 
édesanyjától: „Nekem nősz nagyra szentem.”  

Ezen gondolatok jegyében kívánok minden kedves ol-
vasónak békés, meghitt karácsonyi ünnepeket az iskola 
tanulói, dolgozói és a magam nevében. 

Benga András 
igazgató 

 
ŐSZI ÜNNEPEINK 

 

Az ősz a természetben is az elmúlást, a szomorúságot 
jelképezi. Az őszi időszak az ünnepek sorában is szomorú, 
de egyben nagyszerű cselekedetek időpontja volt.  

Október 6-án fejet hajtottunk az aradi 13 hős emlékére. 
Az Október 23-i ünnepi műsorunkkal megidéztük a 

forradalom hangulatát és eseményeit.  
Műsorunkban iskolánk felsős diákjai vettek részt, ön-

zetlenül. 
Bíró Bella  

8. osztályos tanuló 

 
December elsején mézeskalácsot sütöttünk Benga 

Andrásné tanár nénivel közösen, s ezzel mi elkezdtük a 
karácsonyi készülődést. Jó hangulatban nyújtottuk, szag-
gattuk a különböző formájú sütiket. 

Az első tepsivel jó ízűen meg is ettük, de volt, aki 
már nyersen is kóstolgatta.   

A legizgalmasabb dolog azonban, a szívecskék díszí-
tése cukormázzal csak ezután következett. Amit elrontot-
tunk, azt természetesen rögtön elfogyasztottuk. Készítet-
tünk egy különleges adventi koszorút is, amely most az 
iskola auláját díszíti. Ha van kedvetek, ti is megcsinálhat-
játok otthon. 

Hegedűs Csilla 
7. oszt. tanuló 

 
TÉLI GYERMEKTALÁLKOZÓ 

 

2007. november 30-án a Bujtosi Szabadidő Csarnok-
ban téli gyermektalálkozót szerveztek. Mi az iskolából 
busszal mentünk és délelőtt 11 órára érkeztünk meg. 

Több fellépő is volt: Tóth Gabi, Béby Gabi, L.L.Junior, 
Cozombolis, Kamikaze, Desperado, Fresh. A koncertek délben 
kezdődtek és este 6 óráig tartottak. Ezután egy ismert Dj. volt a 
lemezjátszónál. A zene és a tánc mellett más foglalkozásokon is 
részt vehettünk. Fodrásztanulók frizurákat készítettek, a kozme-
tikusok arcfestéssel kedveskedtek a jelentkezőknek. Sokan 
érdeklődtek a kézműves foglalkozás iránt.   Este 7 órakor gyü-
lekeztünk és indultunk haza. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Juhász Dorina és Szmolka Mónika 
8. osztályos tanulók 

 
PÁLYÁZATI NYEREMÉNY 

 

A Nemzeti Sport és a Nike közösen kiírt pályázatán nyerte 
meg iskolánk a 200.000,- Ft értékű futballcsomagot, amely 
tartalmaz 8 db Nike focilabdát, 14 db játékos felszerelést és 1 
db kapusfelszerelést. A több mint 1000 pályamunka közül vá-
lasztották ki iskolánkat, mint az egyik nyertes pályázót. A pá-
lyázaton általános és középiskolák vehettek részt, melyből 20 
nyertes intézményt sorsoltak ki. Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében az általános iskolák közül csak a mi pályázatunk volt 
sikeres.  

Siposné Balogh Anna 
tanár 

 
LENGŐHÍD A SZAKADÉK FELETT 

 

Az apagyi általános iskola néhány tanulója, Kodácsi 
Jánosné és Siposné Balogh Anna tanár nénik kíséretében egy 
kora őszi hajnalon elindult, hogy szembenézzen egy kihívó 
gyalogostúrával a Szlovák Paradicsomba, az Alacsony-Tátrába. 

A felfelé vezető úton még nagyon bátrak és vidámak vol-
tunk. Gyönyörködtünk a festői szépségű tájban, sőt, biológiai 
ismereteinket is feleleveníthettük. Fent megpihentünk a Vörös 
kolostor fennsíkján. A lefelé vezető úton már kevés időnk volt 
nézelődni az izgalmak miatt. A kanyonban a Hernád folyó part-
ját követtük. A folyó áttörése a kanyonban igazi kihívást jelen-
tett nekünk alföldi gyermekeknek. A lépéstálcáival nem veszé-
lyes hely, ha az ember mégis elvétene egy lépést, még mindig 
ott van a kapaszkodó lánc, de ha egyéb okból az sem elég, ak-
kor is vízbe eshettünk volna, ami ilyenkor ősszel már nem iga-
zán nagy élmény. Meredek sziklába kapaszkodva haladtunk a 
kövekbe vésett lépcsőkön és a csúszós hegyoldalakon. Több 
félelmetes lengőhídon mentünk át, amely alatt ott tátongott a 
hatalmas mélység, melyben rohant a folyó. 

Úgy gondolom, hogy ez a hegyi túra egy életre szóló él-
ményt nyújtott számunkra. 

Kulcsár Szabina 
8. osztályos tanuló 

 
Versenyekről 

 

Novemberben két megyei német nyelvi versenyen vettek 
részt a 7. és 8. osztályos tanulók. 
Eredményeink: 

A Móricz Zsigmond Általános Iskola által szervezett ver-
senyen Kulcsár Szabina 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. A 
Jókai Mór Református Általános Iskolában 2 tanulónk jutott az 
első 10 helyezett közé az első fordulóban, akik januárban a 2. 
fordulóban szóbeli vizsgán vesznek még részt. A két továbbju-
tó: Hegedűs Csilla 7. o. és Kulcsár Szabina 8. o. tanuló. Mind-
két verseny Nyíregyházán volt megrendezve. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Diáksport és Tanács az apagyi 
Zrínyi Ilona Általános Iskolának a 
2006/2007. tanévben elért eredményes 
diáksport munkáért serleget és 
oklevelet adományozott. A díjat 
Siposné Balogh Anna testnevelő tanár 
november 28-án vette át 
Nyíregyházán. Gratulálunk! 
 
Iskolaszövetségi népdaléneklési 
versenyen vettek részt tanulóink 
Magyon a Palásti László Általános 

Iskolában. Kiemelkedő 2. helyezést ért el Nagy Sándor 6. 
osztályos tanuló. 
 Eredményükhöz gratulálunk! 

 
Adventi időszakban iskolánk kívülről és belülről is 

karácsonyi hangulatot áraszt. Tanulóink meg-meg állnak 
gyönyörködni az elkészített dekorációkban, melyeket 
Kodácsi Jánosné tanító néni készített erre az alkalomra. 

EGYÜVÉ TARTOZUNK 
  

Már régebben 
felvetődött a 

gondolat kollégáim 
körében, hogy 

szeretnénk 
tanulóinknak egyen-

sálat illetve 
nyakkendőt. 

Szeretnénk, hogy 
ünnepségeken, 

rendezvényeken, versenyeken s egyéb jeles alkalmakkor az 
együvé tartozásra ezzel is figyelmet fordíthatnánk. A 

készítőtől a mintadarabokat már megkaptuk. Remélem, mikor 
ezeket a sorokat olvassuk, már minden apagyi diák úgy 

tarthatja a kezében a nyakkendőjét illetve a sálját, mint a 
képen Bíró Bella 8. osztályos és Treszkai Róbert 6. osztályos 
osztálytitkárok. Bízom benne, hogy diákjaink büszkén viselik 

majd e sötétkék színű, fehér hímzéssel díszített  alkalmi 
kiegészítőt, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírnevét. 

Siklódi Lászlóné 
igazgatóhelyettes  

 

ÓVODAI ÉLET 
 

 Óvodai nevelési évünket 2007. szeptemberében 74 
gyerekkel kezdtük. Minden gyereket fel tudtunk venni. A 
beiratkozott 3 éves gyerekeket folyamatosan fogadjuk, az év 
folyamán, így létszámunk is változik. Intézményünkben a 
hitoktatáson, beszédhiba-javításon kívül ez évben a 
gyógytorna is bevezetésre került. A nagycsoportból 13 
gyereket érint: gerinc ill. lúdtalp problémával. Pszichológus 
segítségét a Pedagógiai Szakszolgálaton belül működő 
szakembertől kérhetünk.  
 Környezeti nevelésünk az évszakok változásaira alapoz. 
Őszi kirándulásunkat vonatozásra terveztük. Októberben 
Vajáig utaztunk. Igen nagy élmény volt a vonatozás, sok 
gyereknek még új volt ez az utazási forma. Útközben 
megfigyeltük a színesedő őszi fákat, bokrokat. A szép őszi 
napsütésben hosszú sétát tettünk. Megcsodálhattuk a 
várkastélyt, s a várat körülvevő parkban gyönyörködhettünk. 
 Októberben az Idősek Világnapján az Öregek 
Otthonába látogattak el a nagycsoportos gyerekek, és 
kellemes perceket szerezve köszöntötték a lakókat. 

 
Óvodásaink fellépése a jótékonysági bálon 

A hagyományainknak megfelelően az idén óvodánk 
rendezhette a jótékonysági bált, mely november 24-én került 
megrendezésre a teleházban. Szeretettel hívtunk meg 
mindenkit-. Örömmel fogadtuk a 152 vendéget, akiknek 
rövid műsorral kedveskedtünk. A műsor  tartalma: az óvodás 
gyerekek verse, tánca, az iskola 5. osztályának Sandokán 
produkciója, Stankóczi Réka és Julianna furulyaszáma, 
Badari Enikő hastánca, a helyi Írisz tánccsoport ír tánca és az 
általános iskola kezdő és haladó népi táncosainak tánca. A 
záró műsorszám, a közös éneklés hangszeres kíséretét pedig 
a Vivaldi Alapfokú Zeneiskola tanárainak és diákjainak 
köszönhettük. A néptáncosok a szórakoztató műsoron kívül a 
vacsora felszolgálásakor is ügyeskedtek. 
 Ezúton is köszönjük minden résztvevő 
közreműködését, felkészítőiknek segítő szándékú 
hozzáállását, munkáját. 
 Az éjféli tombolasorsoláshoz 70 értékes ajándékot 
ajánlottak fel, - a fődíj egy konyhai étkezősarok volt. A 
szerencsések örülhettek nyereményeiknek. Szeretnénk 
megköszönni minden támogatónknak a jótékony felajánlását, 
fáradtságos munkáját, s a vendégeknek hogy jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket, s támogatták azt intézményt. A bál 
bevételét eszközpótlásra illetve játékokra, udvari játékaink 
szabványosítására szeretnénk fordítani. 
 A decemberi hónap is igen mozgalmas volt 
óvodánkban. A gyerekek nagy örömére a hagyományoknak 
megfelelően Mikulás és Karácsonyi ünnepségek gazdagítják 
a hétköznapokat, majd téli szünet következik. December 22-
től január 2-ig az óvoda zárva tart. A gyerekeket január 3-án, 
csütörtökön fogadjuk. 
 Kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Évet minden kedves Olvasónak: óvodásaink és az óvoda 
dolgozói nevében is: 

 
Jurkinya Jánosné 

óvodavezető 
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„ÁLMAIM ÓVODÁJA” 
 
 A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
által szervezett program keretében az ország hátrányos hely-
zetű kistérségeit egy-egy tehetségesen rajzoló gyermek kép-
viselhette. 

A pályázat alapján a Baktalórántházi kistérségből 
apagyi óvodás, Vízkeleti Petra utazhatott Budapestre, ahol 
„álmai óvodájá”-ról kellett rajzot készítenie, a kistérség tér-
képrajzolatára. Az elkészült munkát a miniszterek, képvise-
lők jelenlétében tűzték ki a tárgyalóterem óriási térképére. E 
különleges helyzetben talpraesetten helytálló kislánynak és 
kísérőinek egyaránt nagy élményt jelentett ez a lehetőség. 

A program részeként vendéglátással, parlamenti sétá-
val, kis ajándékkal kedveskedtek a résztvevőknek. 
 Köszönjük a lehetőséget óvodánk és Réka szüleinek 
nevében is! 

Fekó Mihályné 
óvodapedagógus 

 
 

GÖRÖG KATOLIKUSOK 
 

„Pásztorokkal vagyok útban, Jézusom, hogy látni tudjam. Őt az 
Isten-gyermeket Aki értem született. 

Angyalokkal zeng a nyelvem, áldja Istent szíve, lelkem. Égi béke 
vár reám, Jézus Krisztus oldalán.” 

 
Néhány nap és itt van Krisztus születésének ünnepe. Gyakran 
ehelyett csak a szeretet ünnepéről beszélnek. Ez is szép elneve-
zés, de hiányos. Hiányos, ráadásul a lényeg az, ami hiányzik 
belőle. Isten az élet és a szeretet forrása. Nélküle a karácsony is 
csak rövidke érzelmességi időszakká, vagy bevásárlási alkalom-
má silányul. A keresztény hit nem csak valamiféle szép elmélet, 
nem is egy önző önmaga megvalósítását kitűző dienetikai kur-
zus. A keresztény élet Krisztus követése és élet Krisztusban. Ez 
azt jelenti, hogy Jézus példát adott arra, hogyan kell élnünk. Ezt 
az utat kell 

követnünk. Erre adnak példát a betlehemi pásztorok, akik már 
 

 elindulnak. Jézus megmutatta Isten szeretetét, de egyúttal bele is 
akar vonni ebbe az isteni életbe az Ő Szentlelke által. Ezáltal van 
égi békénk. Ezáltal emelkedhetünk fel teremtett méltóságunkra. 
Ez az Istenben való élet messze fölülmúl minden önző önmegva-
lósító eredményt. Krisztusban lehetünk igazán azzá, ami ben-
nünk rejlik. Karácsony Jézus közénk jöttének, születésének 
ünnepe. Méltatlan dolog lenne az ünnepeltet kihagyni az ünnep-
ből. Induljunk el hát követve a pásztorok példáját! S a karácso-
nyi szertartásokon angyalokkal zengjen nyelvünk, áldja Istent 
szívünk, lelkünk! Karácsonyi lelkigyakorlatunk December 21-
22-én, pénteken és szombaton este 6 órakor lesz. ¾ 6-tól gyónta-
tás. Dec. 23-án rendes vasárnapi rendben. 24-én Szenteste 5 
órakor lesz a karácsonyi szertartás a gyermekek pásztorjátékával. 
Dec. 25-26-27-én ünnepi rend szerint. Mindenkit szeretettel 
várunk. 

Sivadó Miklós 
parókus 

 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Közel van a Messiás! 
 

A remény és a figyelmeztetés üzenete ez, a gondviselő Is-
tené amellyel szerette az embereket. Vajon észre vesszük e mi 
emberek, vagy vakok és süketek vagyunk? Akarjuk e meglátni 
és meghallani Isten tervét és szavát, mely üdvösségünket szol-
gálja. Sokszor úgy tűnik, hogy a sötétség ver falat a szívünkbe és 
nem vesszük észre, hogy közeleg a nappal, a fény, a Világosság, 
amely a keresztény ember számára Jézus Krisztust jelenti. 

Adventi időt élünk. Várakozunk, készülünk a Világosság 
Jézus Krisztus születésére. Személyében Isten közeleg hozzánk, 
és rajta keresztül vezethet a mi utunk Isten felé. Jézusban Isten 
jelent meg a világban. Azért jött el, hogy örökre boldoggá tegyen 
bennünket, elvegye a nyomorúságot, amelyet a bűn okozott. 
Szeretetet és békét hozott, mentőövet dobott a bajban lévő embe-
reknek. Az élet legcsodálatosabb eseménye lett a Messiás szüle-
tése, csak mi, emberek nem akarjuk észrevenni és elfogadni, 
hogy Isten megjelent közöttünk és segíteni akar problémáink 
megoldásában. 

„Emmánuel”- annyit jelent, mint velünk az Isten. Enged-
jük, hogy az Ő  jelenléte, az Ő élete átjárjon bennünket, hogy 
nekünk ajándékozhassa magát. Csak vele együtt tudunk mi is 
másokat boldogítani, megajándékozni. Kell, hogy átformáljon 
bennünket az Ő szeretete,mert  csak így  adhatunk  szeretetet, 

segítséget embertársainknak. Ő tud eltölteni örömmel, megláttat-
ni  mások emberi értékeit, rácsodálkoztatni a világ és a természet 
szépségeire. Ha mindezeket átérezzük, akkor megértjük majd, 
hogy Isten a végtelen szeretettel ajándékozott meg minket. Le-
gyünk ennek tudatában, ez legyen az erőnk és a reményünk. Ezt 
adjuk át gyermekeinknek, a társadalomnak, hogy Jézus örömhíre 
mindenkihez eljusson, mert csak így lehet tisztességen, igazsá-
gosságon, szereteten alapuló jövőt építeni. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok községünk minden lakó-
jának áldott, békés ünnepeket! 

A gyermekek pásztorjátékkal készülnek karácsony szent 
estéjére melyre szeretettel várunk mindenkit december 24-én 
este 8 órakor. 

Ignácz Istvánné 
 
 

Községünk lélekszáma: 2430 fő 
Ebben az esztendőben 22 gyermek született 

Gratulálunk a szülőknek 
és jó egészséget kívánunk az egész családnak. 

 

Ez évben 26 apagyi lakostól búcsúztunk fájó szívvel. 
Emléküket megőrizzük. 
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REFORMÁTUSOK 
 

„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek – ami azt 
jelenti: Velünk az Isten.” Máté ev. 1, 23 
„Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 
ev. 28, 20 
 

„Velünk az Isten” – „Én veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig”: olyan ez a két kijelentés, mint egy összetartó keret. 
Ezek tartják össze a Máté evangéliuma kezdő és végpontja közötti 
eseményeket. 

Már az ószövetségi ember vigasztalása is ez az ígéret volt: ve-
led leszek… Ezt az ígéretet kapta Mózes, ez az ígéret teszi képessé 
Józsuét a honfoglalásra. Ennek segítségével kormányozták a népet a 
bírák, ezzel az ígérettel a szívükben merték kockára tenni életüket a 
próféták. De vajon miért jelentett oly sokat az Ószövetség emberé-
nek ez az ígéret? Azért, mert ahol és amikor ez elhangzik, ott ez 
szabadulást, győzelmet, jót jelent. Akinek Isten a jelenlétét, a vele 
létét ígéri, az előtt lehet bármi és bárki, nem vész el. Lehet előtte 
fáraó, Vörös-tenger, Jerikó falai, erősebb és ügyesebb népek, mo-

dernebb technika – bármi: ha Isten vele, nem lehet senki és semmi 
eredményesen ellene. 

Ezt tudva érthetjük meg annak a névnek a sokat mondó jelen-
tését, amellyel Máté evangéliuma az ézsaiási prófécia beteljesedését 
hirdeti. Jézus az, aki az Immánuel, akiben valóság lett: velünk az 
Isten. 

Kívánom, melegítse át szívünket ezen a karácsonyi ünnepen is 
az örömhír, és legyen bizonyosságunk, velünk az Isten Jézus Krisz-
tusban. 

És kívánom, hogy vigasztaljon és bátorítson maga Jézus 
Krisztus ígéretével: veletek leszek minden napon. Azért, mert aki 
ezt hiszi és elfogadja Jézus társaságát élete útján, az át tudja menteni 
karácsonyát a hétköznapokba, mert minden külsőség, vendég eltűn-
het, de a karácsony lényege: Jézus Krisztus jelenléte az életünkben, 
az megmarad.  

 
Végezetül községünk minden kedves lakójának áldott kará-

csonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánok!  
Kozma Mihály ref. lelkész 

 

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 
 

Gyermekkorunk karácsonyaira visszaemlékezve eszünkbe jut-
hat ajándékváró mohóságunk, amely a kapni-vágyás bűvöletében 
ideig-óráig teljesen elfeledtette velünk a körülöttünk levő embere-
ket, rokonainkat, szüleinket, kizárólag a világmindenség fenyőfa 
alatti részéhez láncolva egész lényünket.  

Sokan azt gondolják, a karácsonyi ünnepkör vallásos életünk 
része, szép hagyomány. Mások szerint minden ember vágyának 
megtestesítője a bensőséges kapcsolatok, a békés családi boldogság 
iránt. Vannak, akiknek fárasztó kényszer-bevásárlás. Kutató lelki 
szemeink nehezen tudnak eligazodni az Ünnepen, amely napjainkra 
sajátos „európai” keveréke lett a keresztény gondolatoknak, szoká-
soknak és a fogyasztói ösztönök kiélésének. Egy neonfényekbe 
öltözött, kecsen táncoló, de veszélyes, féligazságokból összetákolt 
bálvány-istennő betölti gondolatvilágunkat, miközben kész arra, 
hogy félelmetes felperzselt-fagyos ürességet hagyjon maga után. Ha 
nem vigyázunk, eltakarja előlünk azt, ami valódian szép, és amire 
valóban szükségünk van.  

Komoly feladatunk van: megtalálni a valódi karácsonyt. 
Egyetlen igaz segítség kínálkozik számunkra: a Megváltó születésé-
nek gondolata, az üzenet, amely próféták szívét melengette évszá-
zadokon át, melynek beteljesedését angyalok hirdették, pásztorok és 
bölcsek látták. Ez az, amely felnyitja szemeinket, és megmutatja 
számunkra az igazi ajándékot, amire tudva vagy tudatlanul éhezik 
cseppet sem csillapult, csupán felnőtt-ügyességgel eltitkolt, de 
sokszor megsiratott gyermeki őszinteségű ajándék-várásunk, amely 
ember mivoltunknak legnagyobb erejű és legőszintébb megnyilvá-
nulása.  

Ha szeretjük a karácsonyt, akkor ne üzleti érdekeket leplező 
hazug bálvány-csillogása legyen az, ami vonz minket. Dobjuk félre 

a kacéran magát kellető istennőt, amely nem ajándékozni akar, 
hanem megfosztani, megrabolni, mert eltakarja előlünk a Kisdedet, 
a Bárányt, aki azóta naggyá lett, akit úgy neveznek, hogy Királyok 
Királya és Uraknak Ura.  

Éppen abban a döntési helyzetben találjuk magunkat, mint az 
év bármely napján. A kérdés: életünk középpontjába Istent helyez-
zük vagy sem. Mi mennyit vagyunk hajlandók megtenni Azért, 
Akiért kontinensnyi távolságot vándoroltak napkelet bölcsei, Akiért 
megélhetést adó nyájaikat hagyták ott a pásztorok? Mi mennyit 
teszünk meg Azért, Aki miértünk elhagyta a Menny honát, szolgai 
formát vett föl, és megalázta magát egészen a kereszthalálig? Ne-
künk mennyire fontos Ő, Akinek mi mindennél, még a saját életénél 
is fontosabbak voltunk? Az Ajándékozó lép elénk, aki személyében 
maga az Ajándék is: önmaga társaságát kínálja föl nekünk. Foglal-
kozzunk ezekkel a gondolatokkal. Dobjuk el magunktól a bűn és 
kívánságaink marionett-láncait, hogy szabaddá váljunk arra, hogy 
befogadjuk Őt, az Igazit!  

A világon minden ajándék-várás egy kicsit Isten-várás is, az 
ajándékozás pedig az Isten-szomjúságtól gyötrődő ember, és az 
önmagát odaajándékozó Isten találkozásának szimbóluma. Megtör-
tént-e már ez a saját életünkben? Ha ünnepünket e személyes üdv-
esemény alapozza meg, akkor mennyei fénye ragyogja majd be 
nemcsak a fenyődíszeket, hanem arcunkat, és szívünket is. Nyitva 
áll a kérdés: milyen lesz az idei apagyi karácsony. Hamarosan 
mindenki megadja rá a saját válaszát. 

Áldott, boldog, Isten-kereső és Istent megtaláló adventi idő-
szakot, karácsonyi ünnepet, és új évet kívánok minden kedves olva-
sónak. 

Dezső Gergely mb. lelkipásztor 
 

Idősek Otthona 
 

Intézményünk 2005. május 02. napján kezdte meg működését 
16 fővel. Lakóink száma azóta  30 főre emelkedett, a nem rég be-
költözött 14 új lakóval. Minden férőhelyünket elfoglalták az idős, 
gondozásra szoruló emberek. Nagyrészt apagyi idősek éltek ezzel a 
lehetőséggel, de vannak a szomszédos Nyírtét községből, és egy 
házaspár Máriapócsról érkezett hozzánk. Az újonnan érkezettek 
hamar beilleszkedtek, jól érzik magukat a kellemes környezetben. 
Ezt tapasztalhatták a látogatók is, akik voltak szép számmal. To-
vábbra is szívesen vesszük, ha felkeresik lakóinkat, ezáltal nem 
szakadnak meg kapcsolataik, nem szigetelődnek el.  

Az ősszel megépült „lépcsőnjáró” lift megkönnyíti az emelet-
re való feljutást azoknak, akiknek már ez nehezére esik.  

Az „Apagyért Közalapítvány” adományából színes TV-t vá-
sároltunk, így az emeleti társalgóban is van lehetőség a TV-nézésre, 

a kábeltévé csatornáiból kedvükre válogathatnak a lakók. Ezúton is 
szeretném megköszönni az adományt minden idősünk nevében.  

November közepén tartott ünnepségünkön köszöntöttük az 
újonnan érkezetteket, megünnepeltük az aktuális névnapokat, meg-
emlékeztünk Andóczi-Balog Istvánt a 74. születésnapjáról.  

A Télapó ismét eljött hozzánk, derűs perceket szerzett ismét. 
Várjuk az óvodásokat akik, sokszor megörvendeztettek már minket 
vidám műsorukkal.  

Karácsonyi ünnepségünk december 21-én lesz, ahol a refor-
mátus hittanos gyerekek fognak fellépni. 

Lakóink és dolgozóink nevében kívánok békés, boldog Kará-
csonyt és új évet  minden olvasónak! 

Szűcs Tiborné 
intézményvezető 
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LABDARÚGÁS 
 

Félidőhöz érkezett a Megyei II. osztályú Labdarúgó bajnok-
ság, amelyben csapataink felemásan szerepelnek. A felnőtt csapa-
tunk a tabella alján végzett, nem tudtuk megismételni a tavalyi 9. 
helyezést /ősszel/. 

A játékoskeret nem változott lényegesen, két fő távozott, há-
rom fő érkezett, de a sorozatos sérülések miatt egyszer tudott a 
legerősebb összeállításban játszani a csapat. A bajnokság felétől 
több játékos huzamosabb ideig /szinte végig/ nem tudott részt venni 
a mérkőzéseken /Ugyan, Barna, Orosz, Szabó, Nagy I./ és eltiltások 
miatt is állandó változtatásokra kényszerültünk. Az is előfordult, 
hogy az edzőnek valamint a kapusoknak is mezőnyjátékosként 
kellett szerepelniük. A bajnokság végéhez közeledve már négy 
ifjúsági játékos Atucsák, Szabó V., Rost, Kiss A. a felnőtt csapatban 
játszott, ha még az ifjúsági csapathoz bevethető Szilágyit és Bakrót 
is számoljuk a csapat több mint fele ifjúsági korú volt. Sajnos ötször 

szenvedtünk egy gólos vereséget, de nagy arányú vereségünk a 
Nyírmihálydiban 5:0 kivételével nem volt.  

Az ifjúsági csapat az ellentéte a felnőtt csapatnak, hosszú ide-
je nem szerepelt ilyen jól, a 7. helyen végeztek. Ha a fent említett 
négy játékos is szerepelhetett volna a bajnoki hajrában még előrébb 
is kerülhettek volna, de sajnos kompromisszumot kellett kötniük, 
mivel a felnőtt csapat tarthatja bent Őket is a Megyei II. osztályban. 
A fiatalokra hosszú távon lehet és kívánunk is számolni. A tavaszi 
rajtra reméljük a sérültek felépülnek és a közép-mezőnyhöz sikerül 
felzárkóznunk. Télen terem-tornákon veszünk részt a tavaszi rajt 
március közepére várható. Megköszönjük az Önkormányzat a vál-
lalkozók a szurkolók támogatását, és Kellemes Ünnepeket, Boldog 
Új Évet kívánunk mindenkinek. 

Szegfű Mihály 
edző 

 

ASZTALITENISZ 
 

Eredményes évzárás az asztalitenisz szakosztálynál 
 
 A legutóbbi Apagyi Hírmondóban beszámoltunk róla, hogy vendégeink voltak Székelyudvarhelyről, és milyen sokan segítették a 
rendezvényünk sikeres lebonyolítását. Sajnos szerkesztési hiba miatt kimaradt a felsorolásból Vakály János, aki az általa elkészített finom-
ságokkal lepett meg bennünket és a vendégeinket. A hibáért elnézést kérek, és utólagosan köszönöm Jani és kedves felesége segítségét. 
 A 2007/2008. évi bajnokság őszi zárását értékelném, ahol az NB I-ben szereplő csapatunk a 4. helyen zárt. Meglepetésre több alka-
lommal a dobogó 3. fokán is álltunk, de az utolsó fordulóban Szegeden Fodor Istvánt nélkülözve (iskolai elfoglaltság) vesztettünk, így egy 
ponttal megelőzött a fent említett csapat. Egy fájó vereséget szenvedtünk el, ami hiányzik a bravúros 3. helyhez, ez a Szolnoki Tisza ellen 
10-8-ra elveszített hazai mérkőzés volt, amit máig sem értek, hogyan történhetett. Ennek ellenére, akik látták a hazai mérkőzéseinket – és 
örömmel látom, hogy egyre többen vannak, akik kíváncsiak a csapatra, – azok nagyon jó mérkőzéseket láthattak. A tavaszi folytatásra fel 
kell készülni, hiszen nagyon szoros a csapatok pontállása, így mindent el lehet követni a közép- vagy élmezőnyben maradásért. 
 Az NB III-ban csapatunk 11 mérkőzésből egyszer veszített, sajnos éppen a Debreceni ASE ellen 10-8-ra, de ennek ellenére egy pont 
előnnyel az 1. helyen zárt. Nehéz lesz megtartani ezt a helyezést, de reméljük, hogy a játékosaink  továbbra is hozzák a formájukat, és szép 
tavaszi folytatásban lesz részünk. 
 A megyei bajnokságban két csapatunk is szerepel. Itt még őszi végeredményről nem tudok beszámolni, de az biztos, hogy nem vallot-
tak szégyent. 
 Az utánpótláskorú versenyzőink közül az Országos ranglista versenyen szerepeltek a Kozma testvérek, és nem kis meglepetésre igen 
szép eredményt értek el. Kozma Bálint a negyeddöntőben veszített 3-2-re a későbbi 2. helyezett ellen, míg Kozma Mihály a 
nyolcaddöntőben kapott ki a későbbi győztestől. 
 A Megyei Mikulás Kupán Kozma Bálint háromszor is érmes helyen végzett, egy arany és két ezüstérem a mérlege, Kozma Mihály 3. 
helyezett lett. Erdős Máté 5., Lukács Zoltán 6., Dudás Richárd 8. helyen végzett a 100 gyereket felvonultató versenyen. 
 Szeretettel köszönöm meg szponzoraink – APAGY ÖNKORMÁNYZAT; SZABADOS-OK KFT.; TALLÓDINÉ ÉS TÁRSA, OROS; APAGYI BÚ-
TORDISZKONT – támogatását. 

Az asztalitenisz szakosztály versenyzői nevében kívánok mindenkinek békés Karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet. 
Oszlánszki László 
szakosztályvezető 

 

POLGÁRŐRSÉG 
 

Egy újabb esztendőt lezárva szeretettel köszönti polgárőr 
egyesületünk  községünket. 

Két éve működünk, jelenleg 62 fővel. Végezzük naponta a 
járőrözéseket. Általában havonta egy alkalommal kerül sor egy-
egy tagunknak a szolgálatra. Szeretnénk ezt tovább végezni a 
község megelégedésére. Ehhez azonban, szeretnénk újabb önkén-
teseket hívni egyesületünkbe. Főleg fiatalabbakra gondolunk, 
akik maguknak érzik községünket, és szeretnék óvni és védeni 
mindazokat az értékeket, amit a község magáénak mondhat. 
  Mivel önkéntes szolgálatról van szó, nagyon fontos, hogy 
érezze azt, aki köztünk van, hogy ez a közösség egy nagy család. 
Szívesen jó szívvel legyen köztünk az, aki magáénak érzi ezt a 
községet. Aki lopások és bűncselekmények nélkül szeretne nyu-
godtan élni itt, és ezt az érzést szeretné tovább adni a következő 
generációknak. 

Kosztyu László 
a polgárőrség elnöke 

ÉRTESÍTÉS 
 

A NYÍR-FLOP Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot a kommunális 
hulladékszállítás teljesítéséről: 

2007. december 25-i ünnepnap helyett 
2007. december 22-én, szombaton történik a hulladékszállítás. 

2008. január 1-i ünnepnap helyett 
2008. január 5-én, szombaton történik a hulladékszállítás. 

 
 
 

A p a g y i  H í r m o n d ó  
2 0 0 7 .  d e c e m b e r ,  X I .  é v f o l y a m  4 .  s z á m  

M e g j e l e n i k :  n e g y e d é v e n t e  
K i a d j a :  A p a g y  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a  

A p a g y ,  K o s s u t h  u .  1 4 5 .  
 

A  k i a d á s é r t  f e l e l :  K i s s  I s t v á n  p o l g á r m e s t e r  
S z e r k e s z t ő k :  K o z m a  M i h á l y ,  F e k ó  A t t i l a  

S z e r k e s z t ő s é g :  A p a g y i  T e l e h á z  
A p a g y ,  K o 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 :  k o z m a 7 @ f r e e m a i l . h u  
 

N y o m d a i  k i v i t e l e z é s :  
 P a p p  é s  T á r s a  B T .  –  S é n y ő  


	CíMLAP-minta.pdf
	minta-2.pdf
	minta-3.pdf
	minta-4.pdf
	minta-5.pdf
	minta-6.pdf
	minta-7.pdf
	minta-8.pdf

