
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juniális a horgásztó partján 
 

Igényes környezetben, változatos programokkal került megrendezésre június 21-én a falunapunk. A hagyományoknak megfe-
lelően volt főzőverseny, és nagy sikerű újítás volt az erős emberek versenye. A nagyszámú vendégseregnek Vakály János és 
csapata főzött finom ebédet, amit szeretettel köszönünk meg. A nap végén tűzijátékban is gyönyörködhettünk. 
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ISKOLAI ÉLET 
 

Tanítási gyakorlat Apagyon 
 

A Nyíregyházi Főiskolán a tanár szakos végzős hallga-
tóknak a gyakorló iskolákban kötelező 15 óra tanítása, és a 
15. órán a zárótanítás teljesítése. Ha itt minimum elégségest 
szereznek, akkor külső tanításra kell jelentkezniük. A tanítás 
helyét a hallgató maga választja ki. 

Mi az apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskolát jelöltük 
meg külső tanításunk színhelyeként. A főiskola  gyakorló 
iskoláihoz hasonlóan itt is 15 órát kellett hospitálnunk (órát 
látogatnunk) és 15 órát tanítanunk. Általános iskolás diák-
éveink alatt nem gondoltuk volna, hogy egyszer kis közsé-
günk diákjait mi fogjuk a német nyelv rejtelmeibe vezetni. 
A nyíregyházi iskolákkal összehasonlítva semmilyen kü-
lönbséget nem tapasztaltunk az apagyi iskolában.  Mind a 
városi iskolákban, mind itthon a diákok ugyanolyan tempó-
ban haladnak az anyaggal, az iskolák hasonló technikai 
eszközökkel rendelkeznek és minden feltétel ugyanúgy 
adott, mint bármely más intézményben. Meglátásunk szerint 
minden csak a gyerek szorgalmán múlik. A tanárok minden 
esetben a legjobbat akarják a gyerekeknek, és minden tőlük 
telhetőt elkövetnek, hogy a diákoknak a legtöbb ismeretet 
átadják. Mis is erre törekedtünk a kéthetes tanítási gyakorla-
tunk alatt. 

Tanításunk során kellemes tapasztalatokat szereztünk, 
ezáltal kedvet kaptunk a tanári pályához. 

 

Molnár Anita és Farkas Ildikó 
német szakos végzős hallgatók 

 
 

 

 
Gyermeknap a focipályán 

Jutalomkiránduláson az apagyi iskolások 
 

Június 19-e átlagos napnak ígérkezett, mások izgatot-
tan várták, hisz ezen a napon minden apagyi tanuló, aki 
kitűnő vagy jeles eredménnyel zárta az idei tanévet, jutalom 
kiránduláson vehetett részt. Reggel mind a 39 gyerek kissé 
álmosan, de vidáman sorakozott az iskola előtt. Pontban 8 
órakor mindenki elfoglalta helyét a buszon. Útnak indultunk 
a diósgyőri vár kalandjainak és a lillafüredi  táj gyönyörűsé-
geinek felkutatására. Mikor megérkeztünk, elámultunk a 
középkori vár láttán. Szinte magunk előtt láttuk a lovagi 
csatákat, vásárt és a királyi ceremóniákat. Elmesélték ne-
künk az érmék történetét, és aki akarta, verethetett magának 
a középkorban használt érmékből. Felküzdöttük magunkat a 
bástya tetejére, majd ezt bazározással pihentük ki. Útra 
keltünk Lillafüred felé. Első állomásunka itt is a bazársor 
volt, mert még volt idő az István barlangi túra kezdetéig. A 
túra során a cseppköveket a fantáziánk segítségével átalakí-
tottuk, mintha mikulás vagy emeletes torta rejtőzne a szürke, 
de valahogy mégis szép sziklák közt. Ezután a Herman Ottó 
Emlékházba látogattunk el, ahol a vízpart élővilágát csodál-
hattuk meg. Hátra volt még Lillafüred nevezetessége a 
Szinva vízesés. Felüdülésül elfogyasztottunk egy ajándék 
jégkrémet. Annyi időnk volt még, hogy pénztárcánk utolsó 
forintjait is elköltsük. A megbeszélt időpontban mindenki 
visszatért a buszhoz. Kellemesen elfáradtunk, nem győztük 
sorolni a szüleinknek az ott szerzett élményeket. Hát gyere-
kek, ezért is érdemes jól tanulni! 

Ezúton köszönjük kísérő tanárainknak, az apagyi ön-
kormányzatnak és az Apagyért Közalapítványnak a lehető-
séget és a támogatást.  

 

A csoport nevében Majláth Ákos 6. osztályos tanuló    
 

 
 

 

 

 
Hosszú tanári pályafutásom alatt idén első ízben próbálta meg egy általános iskolai tanítványom a nyelvvizsga letételét. 

Kulcsár Szabina áprilisban sikeres középfokú „A” típusú nyelvvizsgát tett németből. Az elért kimagasló eredmény mögött 
természetesen a tanuló rengeteg munkája mellett a szülők is ott voltak segítségül a háttérben, amit köszönök. 

Szabina az országos tesztverseny elődöntőjéből 92% teljesítménnyel jutott a döntőbe. Itt az ország 20 tanulója vett részt, 
akik jutalmul ingyenes TELC nyelvvizsgázási lehetőséget kaptak jutalmul. Boldog lennék, ha a jövőben még több tanítvá-
nyom próbálkozna a nyelvvizsgával! 

Benga Andrásné 
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A tanév végére megtelt az iskola aulájában a dicsőség-
tábla a versenyeken résztvevő tanulók fényképeivel. Dicsére-
tesen szerepeltek ezúttal is iskolaszövetségi, megyei és or-
szágos tanulmányi és sportversenyeken. A tavaszi időszak-
ban a következő eredmények születtek. 
 

Iskolaszövetségi versenyeken: 
 

- Rajz verseny Levelek:  
 Nazarenkó Frederik 8.o. 2. hely 
- Versmondó verseny Apagy: 
 Bíró Hédi 2.o. 2. hely 
 Kulcsár Nikolette 4.o. 1. hely 
 Majláth Ákos 5.o. 2. hely 
 Bíró Bella 8.o. 2. hely 
- Nyelvtan verseny Baktalórántháza: 

Kulcsár Bianka, Kulcsár Nikoletta, Kodácsi Ákos,                                                            
Vízkeleti Stefánia 4.o. csapatban 1. hely 

- Helyesírási verseny Baktalórántháza: 
 Kulcsár Bianka 4.o. 2. hely 
 Kulcsár Nikoletta 5. hely 
- Német verseny Apagy: Maczali Márk 6.o. 1. hely 
 Hegedüs Csilla 7.o. 1. hely 
 Bíró Bella 8.o. 1. hely 
 Kulcsár Szabina 8.o. 1. hely 
- Mesemondó verseny Nyíribrony: 
 Kulcsár Bianka 4.o. 3. hely 
- Matematika verseny Napkor: 
 Kulcsár Bianka 4.o. 1. hely 
 Simkó András 8.o. 1. hely 
 

Megyei versenyeken: 
 

- Hangos olvasási verseny Máriapócs: 
 Kulin Gréta 3.o. 1. hely 
 Kulcsár Bianka 4.o. 2. hely 
 Kulcsár Nikoletta 4.o. 3. hely 
- Zelk Zoltán rajzpályázat Nyíregyháza: 
 Ignácz Regina 5.o. 6. díj 
- Közlekedési verseny Nyíregyháza: Kulin Gréta 3.o. 3. hely 
- Zelk Zoltán szavaló verseny Nyíregyháza: 
 Kulcsár Bianka 4.o. különdíj 
- Földrajz verseny Nyíregyháza: 
 Papp Dániel 8.o. 3. hely 

- Versmondó verseny Pócspetri: 
 Kulcsár Szabina 8.o. 1. hely 
- Történelem verseny Nyíregyháza: 
 Papp Dániel 8.o. 2. hely 
- Német nyelvi verseny Nyíregyháza: 
 Kulcsár Szabina 8.o. 2. hely 
 

Regionális és országos versenyeken: 
 

- Jedlik Ányos regionális matematika verseny Nyíregyháza: 
 Maczali Márk 6.o. 1. hely 
- Jedlik Ányos országos matematika verseny Nyíregyháza: 
 Maczali Márk 6.o. 5. díj 
- Kazinczy Szép magyar beszéd országos verseny Kisújszál-
lás: Hegedüs Csilla 7.o. bronz fokozat 
- Országos történelem verseny Budapest: 
 Papp Dániel 8.o. 2. hely 
 

Vetélkedőn, sportversenyeken: 
 

- „Szabolcsi honvédek nyomában” honvédelmi vetélkedő 
Nyíregyháza: 
Bíró Bella, Pataki Mercédesz, Dudás Richard, Papp Dániel 

8.o. csapatban 3. hely 
- Nagykörzeti Diákolimpia mezei futóverseny Harangod:  
 Kondás Bence 5.o. 4. hely 
 Sándor Dávid 7.o. 2. hely 
- Nagykörzeti Diákolimpia mezei futóverseny Harangod: 
Kulcsár Bianka, Tarr Anita 4.o. és Bartha Petra, László Eve-

lin, Juhász Vivien 5.o. csapatban 2. hely 
- Pünkösd futás futóverseny Baktalórántháza: 
 Hosznyák János 1. hely 
 Rendes Fanni 1.o. 2. hely 
 Kulcsár Bianka 4.o. 2. hely 
 Zsigó Krisztián 7.o. 2. hely 
 Tarr Anita 4.o. 3. hely 
 Kondás Klaudia 6.o. 3. hely 
 Pataki Tibor 6.o. 3. hely 
 
Gratulálunk a szép eredményekhez tanulóinknak és a felké-
szítő tanároknak! 

                
Siklódi Lászlóné 

igazgató helyettes 
 

 
Statisztika a 2007/2008-as tanévről 

 
A tanévet 181 tanuló fejezte be, 176-an eredményesen, 

közülük 53-an kitűnő illetve jeles eredménnyel. Mindössze-
sen 5 tanuló nem érte el a minimum szintet sem, közülük 1 
tanuló javítóvizsgát tehet augusztusban, 4-en pedig megis-
métlik évfolyamukat. 

Az iskola tanulmányi átlaga kerek 4 egész. 
A tanulók mulasztási átlaga 8 nap/fő, sajnos előfordult 

13 nap igazolatlan hiányzás is. 
A 8. osztályban 24-en végeztek, 6-an gimnáziumban, 

15-en szakközépiskolában, 3-an szakiskolában folytatják 
tanulmányaikat, reméljük sikeresen. 

 

 
Június 14-én ballagtak el a 8. osztályosok iskolánkból 
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ÓVODAI ÉLET 

 

Az óvodánkban eseménydúsan teltek az utóbbi hóna-
pok. 

A hagyományainkhoz híven májusfát díszítettünk kö-
zösen a gyerekekkel, és ezen a szép tavaszi napon búcsúztat-
tuk el a nyugdíjba vonuló Kiss Jánosné óvónénit. Szép emlé-
kezést és jó pihenést kívánunk neki! 

Bensőséges ünnepségen köszöntöttük az édesanyákat. 
Az Idősek Otthonában kis műsorral szórakoztatták a gyere-
kek az ott lakókat. Sok érdekességet ismerhettek meg a 
községi múzeumban. A nagy csoportosok az iskolai élettel is 
ismerkedhettek. 

Szülőkkel együtt a Harangodi Erdei Iskolában egész 
napos kiránduláson vettek részt a gyerekek, ahol az erdő 
szépségeivel ismerkedhettek, simogathatták a háziállatokat. 
A szabadban készült ételeket, kemencében sült lángost fo-
gyaszthattak, és kedvükre, szabadon játszhattak az erdei 
játszótéren. 

Az évzáró ünnepségen sok vendég látogatott el óvo-
dánkba, 18 gyermek búcsúzott el az óvodától, reméljük szép 
emlékekkel. Kívánunk nekik jó tanulást az elkövet- 

 

 

kezendő iskolai években. 
Az óvoda július 28-ig üzemel, és szeptembertől újra szeretet-
tel várjuk a gyermekeket! 

Az óvoda dolgozói 
 

 
 
 

 
 

EGÉSZSÉG 
 

Településünkön elérhető szűrővizsgálatokról 
 

Mint sokak által ismert, évek óta rendszeresen szervezünk 
különböző szűrővizsgálatokat Apagyon. Ezek kisebbik hányada 
központilag történik, és a szervezésben veszünk részt (pl. emlőszű-
rés, méhnyakrák szűrés), túlnyomó része viszont saját szervezés.  
Itt jegyezném meg, hogy sajnálatos módon csökkent a mammográ-
fiás vizsgálatra jelentkezett nők száma. Míg 4 éve a behívottak 80 
százaléka elment a szűrésre, addig a most lezajlott ciklusban már a 
60 százalék sem!  Aki kapott értesítést, de nem ment el a meg-
adott időpontban, az még most is megteheti az akkori értesítés-
sel, külön beutaló, időpont nem kell! 

Több éve áll folyamatosan a lakosság rendelkezésére a komp-
lex szív- érrendszeri rizikószűrés lehetősége, melyet mind az álta-
lunk küldött értesítés, mind spontán megjelenés alapján is igénybe 
lehet venni. Idén május-júniusban is több mint 60 embert hívtunk 
be kontroll vizsgálatokra. Ezen kívül időszakosan egyéb szűréseket 
is végzünk,   mint koleszterin szűrés, cukorbetegség szűrése, 
mikroalbuminúria (vesebetegség) szűrés, ultrahang vizsgálat, csont-
ritkulás szűrés. Végeztünk már depresszióra kiszűrésére irányuló 
kérdőíves vizsgálatokat is, a legutóbbi hónapokban pedig – ez 
jelenleg is tart – szájüregi daganatszűrést végzünk. Ezek első ered-
ményei már kezdenek látszani. Csökkent az új szívizom infarktusok 
és az új agyi keringési zavarral járó betegségek száma. 

Azonban rendszeresen találkozunk egy olyan problémával, 
hogy a lakosság egy hányadát nehezen tudjuk elérni. Pont arról a 
rétegről van szó, akik fiatalabbak ( a 40-55 éves korosztály), még 
látszólag semmi egészségügyi gondjuk nincs, de sok esetben már 
láthatóak azok a rejtett jelek, amelyek magukban hordozzák a 
későbbi magas vérnyomás, szívbetegség, cukorbetegség stb. lehető-
ségét. Tisztában vagyunk vele, hogy pont ez a korosztály az, aki 
szinte éjjel nappal dolgozik, „nem ér rá magával is foglalkozni”. 
Éppen ezért találtuk ki, hogy előre be lehet jelentkezni a szűrővizs-
gálatokra  arra az időre, pl. amikor szabadnap van, több részletben 
is elvégezhető a vizsgálat, egy héten több nap is van vérvétel stb.  

A másik, szintén  nehezen elérhető csoportot pedig azok a la-
kosok alkotják, akik az utóbbi időben költöztek Apagyra és még 
egyáltalán nem kerültek az egészségügyi szolgálat látókörébe. Őket 
is várjuk a szűrések elvégzésére, hiszen helyben el tudjuk végezni a 
szükséges, szakrendelőben több napot is igénybe vevő vizsgálatokat 
(teljes labor, EKG, rizikó status besorolás, sze. érvizsgálatok stb.) 

Ezért kérjük, hogy aki teheti és igényli, szánja rá ezt a kis 
időt, hiszen mindenkinek jól felfogott érdeke a saját egészsége. 
Előjegyzés a szűrővizsgálatokra az 548-560-as telefonszá-
mon kérhető. 

 
Dr. Veress Attila 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 
Egyházunk életét az elmúlt időszakban az ünnepek 

töltötték be, melyek lelkileg feltöltődést hoztak 
mindnyájunk szívébe.  

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntöttük, 
versekkel, énekekkel örvendeztették meg az édesanyák 
szívét gyermekeink. 

Pünkösdkor együtt örvendeztünk a Szentlélek 
eljövetelének ünnepén. Remélem a hívek lelkét is átjárta 
az az öröm, mely az apostolokat eltöltötte, amikor Jézus 
beváltotta igéretét és érezhették kegyelmének, szeretetének 
hatását. A Szentlélek Isten teremtő ereje, és tevékeny 
szeretete, az igazság lelke, amely elvezet minket a teljes 
igazság megismerésére. Ez a Lélek segít minket, hogy 
igazi tanúságtevő keresztények lehessünk. 

Úrnapján Jézus Krisztus titokzatos testének és 
vérének ünnepén körmenetet tartottunk így téve tanúságot 
hitünkről. A gyermekek virágokat szórtak és a feldíszitett 
virágsátrak még szebbé tették az emlékezést. 

Június első vasárnapján 9 gyermek, névszerint: 
Kosibas Klaudia, Nagy Klaudia, Poór Irisz, Urbán 
Bernadett, Varga Virág, Barkó József, Orosz Tamás, 
Spinyhért Dávid, Zajder Viktor - járult az első 
szentáldozáshoz. A szentáldozásban megérezhették, hogy 

Jézus különleges módon van velünk  a kenyér és a bor 
színe alatt.Sok mindent kapunk, amit meg kell köszönnünk 
neki. Az erőt, hogy szeretetét másokhoz is el tudjuk vinni, 
szeretetét amely nem szűnik meg soha, gondoskodást 
amelyet életünk minden napján megtapasztalhatunk. 
Hálájukat versekkel és énekekkel fejezték ki Jézusnak 
ezen a felemelő alkalmon. Remélem szívük mindig ilyen 
szép és tiszta marad, mint ezen az örömteli napon volt. 

Június utolsó vasárnapján templomunk búcsúján 
Tamás László demecseri káplán atya tette széppé 
prédikációjával az ünnepet. Jézus szerető szíve és Szent 
László király oltalma őrködjék továbbra is 
egyházközségünk életén. 

A nyári hónapokban táborozás és kikapcsolódás 
várja gyermekeinket. Szeretnénk a közösségi házban 
folytatni a kézműves foglalkozásokat és ismerkedni a 
Bibliával, megismerni Isten hozzánk szóló üzeneteit. 
Reményeink szerint július végére elkészülnek a 
festmények is, amelyek még szebbé teszik majd 
templomunkat. 

Az elkövetkező időszakra kívánok minden kedves 
olvasónak jó pihenést, kikapcsolódást, lelki feltöltődést. 

Ignácz Istvánné 
 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

 „Ez a nap, melyet az Úr szerzett…” Kezdte Dr. 
Keresztes Szilárd nyugalmazott püspökünk levelét, 
melyben közölte a Szentszék kinevezte Egyházunk új 
megyéspüspökét: Kocsis Péter Fülöp szerzetes atyát. 
2008.június 30-án közösségünk busszal indult 
Hajdúdorogra a püspök szentelés színhelyére, ahol 
hatalmas kivetítőkön követhettük a szertartás menetét. 
Milan Sasik munkácsi püspök és Ján Babjak érsek, 
eperjesi metropolita társszentelőkkel Dr. Keresztes Szilárd 
Szent Liturgia keretében szentelte püskökké. Leonardo 
Sandri a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa 
pedig beiktatta A Hajdúdorogi Egyházmegye püspöki 
székébe. 

„Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és 
Urunktól, Jézus Krisztustól!” (2Tesz 1,2) A Szentírás ezen 
soraival kezdte körlevelét új Főpásztorunk Fülöp Püspök, 
és azzal a kéréssel zárta, hogy  „…imádkozzatok értünk 
testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre 
jusson!” (2Tesz3,1)  

Megköszönve volt püspökünk munkáját, 
imádkozzunk új püspökünkért, hogy cselekedeteit a 
Szentlélek segítse és vezérelje! 

Örömmel adok tudomást néhány Egyházmegyei 
programról: 

„Ha keresed Istent és keresel barátokat, tarts 
velünk!” –szól a gyalogos zarándoklat felhívása. Útvonal 
Encs és Máriapócs között,  augusztus 10-17. Csatlakozni 
bármelyik napon lehet!  Alsó korhatár 16 év, költség 3500 
Ft. Infó: www.ifjusagizarandoklat.hu Jelentkezés 06 
30 239 0003-as telefonon. 

KÖZ Keresztény Összejövetel Zemplén – A Biblia 
és a Reneszánsz Éve – Sárospatakon. Sport, kultúra 
liturgikus és lelki élmények. Korhatár 14 év, augusztus 4-9 

közötti időben, díj 9000 Ft. Jelentkezés és infó: 06 30 740 
1659 -es számon. 

Zsolozsmás tábor Irotán júl. 14-17 között korhatár 
nélkül, családosan is! Három nap az imádság jegyében. 
Idén az elmélkedéseket új Püspök atyánk vezeti. Kölltség 
6000 Ft. Jelentkezés, infó: 06 30 249 8213, 06 46 448 108. 
Nyári TÁBOR FOGYATÉKOS GYEREKEKNEK a 
kispapok vezetésével Füzérradványon július 21-27. Ha 
valaki segítőnek szeretne menni, azok jelentkezését is 
örömmel veszik. Infó: 06 30 557 1821, vagy 06 30 555 
3929 -es telefonon, e-mail: damjantabor@freemail.hu 

Bármelyik rendezvényt örömmel tudom javasolni, és 
információt adhatok személyesen a parókián, vagy 
telefonon: 248 023 vezetékes, vagy a bárhol elérhető  06 
30 479 6799-es mobil számon. Áldjon és őrizzen meg 
minket az Úr!  

Sivadó Miklós 
parókus 
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ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 
 

Nem tudom, olvasóim érezték-e úgy valaha, hogy senkinek sem fontos az ő életük. Küszködtek-e a nem-tudom-mit kere-
sés kimondhatatlan, mégis életbevágóan fontos problémájával? Rádöbbentek-e arra, hogy ezen senki emberfia nem képes 
segíteni? 

Hasonló érzésekkel, magányosan ment a palesztínai déli hőségben a kúthoz egy asszony csaknem két évezreddel ezelőtt. 
Kiközösített és megszégyenített ember volt. Kerülte a társaságot. Arra számított, hogy a kútnál senkit sem fog találni, mert az 
emberek a reggeli hűvösben jártak oda vizet meríteni. Ez egyszer tévedett, egy férfi ült ott. Amikor megszólította őt, az asz-
szony gyorsan le akarta rázni. Nem várt tőle sok jót. Annál nagyobb lett a meglepetése, amikor kiderült, ennek az embernek a 
viselkedése nem hasonlít senki máséra. Nem ítélkezik, hanem segíteni akar. Nem ő akarja megkapni az asszonyt, hanem épp 
ellenkezőleg: ő akar adni neki örök életet! Az emberkerülő asszony elkerülte volna a Megváltót is, de Ő ezt nem engedte, 
megkereste őt magányában. Élő Istenhez méltó ajándékot adott neki: az életadó víz kiapadhatatlan forrását. Minden kétséget 
kizáróan megértette az asszony: ez az, amire igazán szüksége van. 

Talán azt kérdezed: mi ez? Jelképes mese? Nem! Az életadó víz forrása maga Jézus Krisztus. Ma is keresi az embereket, 
téged is. Mivel Ő nemcsak meghalt értünk, hanem fel is támadt és él, személyes kapcsolatot kínál minden Benne hívő ember-
nek. Ha elfogadod Őt, máris tied az élet vize. Kiszáradt sivatag-életed gyönyörű virágoskertté változik. Ne elégedj meg soha 
kevesebbel! Ha megszólít a halk és szelíd hang: „Én vagyok az, aki veled beszélek.”, ne utasítsd el. (János evangéliuma 4,3-
26.)  

Dezső Gergely 
mb. lelkipásztor 

 
Közösségünk 2008. július 10-13-án kerületi ifjúsági csendes napokat szervez, amelynek helyszíne az imaházunk (Apagy, Dózsa 

Gy. u. 1.). Vasárnap (13-án) délelőtt evangelizációs istentisztelettel zárjuk a rendezvényünket, ahol fiatal testvéreink fognak 
szolgálni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

 

Református Egyházunkban ebben az esztendőben is igyekeztünk olyan alkalmakat szervezni a nyári időszakban, ame-
lyek az egymással való közösségünket erősítették. 
Hittanos gyermekeinknek vakációs bibliai hetet tartottunk a júniusi hónapban a parókián. Reméljük, hogy a bibliai történetek, 
a vetélkedők, a játékok maradandó élményeket adtak számukra. 

Július 6-án gyülekezeti kiránduláson voltunk. Szatmárnémeti, Erdőd, Nagykároly és Ady Endre nevezetességeit te-
kintettük meg. Szeretettel gondolunk vissza a Szatmárnémeti Szamosnegyedi Református Gyülekezetben eltöltött időre. Közös 
istentiszteleten dicsőítettük Istenünket, majd a szeretetvendégség során ismerkedtünk, beszélgettünk a gyülekezet lelkipászto-
raival, gyülekezeti tagjaival. 

Az egymással való közösség építését szeretnénk folytatni. Az augusztusi hónapban az ibrányi gyülekezet 
csendesnapjára van meghívásunk, ahová szeretnénk eljutni. Tervezzük továbbá a gyülekezetünkben az 50 vagy több évvel 
ezelőtt konfirmáltak találkozóját is. 

Végül minden kedves olvasó életére Isten áldását kérem az Ő Igéjével: „Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisz-
tus is befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Római levél 15,7)  

Kozma Mihály 
református lelkész 

 

 
Gyülekezeti kirándulásunk csoportja a nagykárolyi Kár-

olyi-kastély előtt 
 

 
A vakációs bibliai hét résztvevői előszeretettel használták 

a alagsori ifjúsági termet 
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IDŐSEK OTTHONA 
 

A nyári hónapok alatt több alkalommal is kimozdul-
tunk az otthon falai közül. Római Katolikus misén vet-
tünk részt, a Máriapócsi Kegytemplomban.  A templom-
látogatás lakóink kívánsága volt, így szép számmal vet-
tek részt rajta. A Falunapi rendezvényen is jól éreztük 
magunkat. A tópartra közlekedő kisvonat megoldotta az 
utazást. 

Az óvodások évzáró műsora is örömmel töltötte el  
időseiket. Ez alkalommal az udvaron volt a rendezvény. 
Izgatottan várták a kis jövevényeket már a kapuban. 

 

Az elmúlt időszakban három lakónk-
tól is búcsút kellett ven-
nünk. Ezen versrészlettel szeretnénk em-
lékezni rájuk. 

 

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd  (részlet)  
Látjátok feleim, egyszerre meghalt 
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa moso-
lya. 
Szegény a forgandó tündér szerencse, 
hogy e csodát újólag megteremtse.  

Édes barátaim, olyan ez éppen, 
mint az az ember ottan a mesében. 
Az élet egyszer csak őrája gondolt, 
mi meg mesélni kezdtünk róla: Hol volt..., 
majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, 
s mi ezt meséljük róla sírva: Nem volt... 
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 
mint önmagának dermedt-néma szobra. 
Nem kelti föl se könny, se szó,se vegyszer. 
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer. 

Szűcs Tiborné 
intézményvezető 

 
 
 
 

LABDARÚGÁS 
 

 
Befejeződött a 2007/2008. évi Megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság. A felnőtt csapat nem tudta megismé-
telni az elmúlt évek eredményeit, csak a 15. helyen vég-
zett, így a jelenlegi állás szerint kiesett a III. osztályba. 

Sajnos a gyenge őszi szereplés okozta azt a tetemes 
hátrányt, és a tavaszi szerepléssel már nem tudtuk behozni 
a riválisokkal szemben felgyülemlett hátrányt. 

A téli átigazolási időszak során hozzánk került játé-
kosok nem tudtak mindig egészségesen részt venni a mér-
kőzéseken. A hazai meccseken sajnos négy alkalommal 
csak döntetlenre végeztünk, és talán a legfontosabb, a 
Kállósemjén elleni ki-ki meccsen 1:0 arányú vereséget 
szenvedtünk. Három pont hiányzott a biztos benn-
maradáshoz, de bízunk abban, ami már évek óta rendsze-
resen előfordul, hogy visszalépések miatt tudunk majd a II. 
osztályban szerepelni. A következő szezonra a nevezési 
határidő 2008. július 15. és ezt követően kerül sor a csapa-
tok besorolására. 

Az ifjúsági csapat "meglepetésre" az 5. helyen vég-
zett, a dobogós helyezés sem volt elérhetetlen. Sajnos a 
felnőtt csapat besorolása az ifjúságiakat is érinti.  

Meg kell említenünk mindenképpen az ún. "kupa" csapatot 
amely három fordulót követően Tiszalök ellen esett csak 
ki. Ebben a csapatban többségben az ifjúsági korúak ját-
szottak, így reményeink szerint 4-5 fő fog a felnőtt csapat-
ban szerepelni a következő bajnokságban. 

Megköszönjük az Önkormányzat és a támogatók se-
gítségét a bajnokság befejeztével. 

Szegfű Mihály 
edző 

 
2 0 0 8 .  j ú l i u s ,  X I I .  é v f o l y a m  2 .  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 :  
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ASZTALITENISZ 
 

 
A legutóbbi hírmondóban beszámoltunk róla, 

hogy a csapataink a 2007/2008.évi bajnokság minden 
osztályában eredményesen zárják az évet, köszönhető-
en az egész éves jó szereplésnek. 

Az NB I-ben a 4. helyet meg tudtuk tartani, ami 
ebben az osztályban az eddigi legjobb helyezésünk. 
Ennek ellenére szomorkodunk a 3. hely elvesztése 
miatt, amire megvolt az esélyünk, de sajnos érthetetlen 
dolgok miatt elvették tőlünk az esélyt a dobogós he-
lyezés megszerzésére. Az NB III-ban megvolt az esély 
a csoport első helyére, de a fontos mérkőzéseken 
betegségek miatt nem tudtunk a legjobb csapattal 
kiállni, így végül a 2. helyen végzett a csapat, ami így 
is dicséretes. Az NB III. összevont listáján a régióban 
a 24 csapatból a 4. helyet szereztük meg. A Nyírtéten 
működő NB III-as csapatnak is sikerült kiharcolnia a 
bennmaradást, de ha nem lettek volna többször is 
problémák a játékosok időbeosztásával akkor nem 
csak a 10 hely megszerzésének örülhetnénk. A megyei 
bajnokságban is szerepelt két csapatunk itt a jobbik 
csapat a 4. míg az amatőrök és az utánpótláskorú 
versenyzőink által képviselt csapat a 14. helyen vég-
zett. 

Készülünk a következő bajnoki évre amely szep-
temberben kezdődik. Hogy milyen célokkal indulunk 
neki a bajnokságnak, azt még nehéz lenne most meg-
mondani, mivel minden osztályban a nyár folyamán 
nagy játékos mozgások vannak, így nem lehet tudni 
mennyivel lesz erősebb a bajnokság. Valószínű, hogy 
mi nem fogunk erősíteni az NB I-es csapatnál és még 
elképzelhető, hogy távozónk is lesz, így a csapatnak 
nem biztos, hogy lesz esélye a bennmaradásra. Az NB 
III-ban is még kétséges, hogy ki megy vagy marad, 
egy biztos, hogy hozzánk igazolt Kemecséről Márföldi 
István és visszatért Levelekről Nagy Sándor. Remény-
kedünk, hogy az utánpótláskorú versenyzőink közül 
lesznek olyanok, akik a nyári felkészülést követően 
már a csapatokban is eredményesen fognak szerepelni. 

Szeretném megköszönni az Önkormányzat tá-
mogatását, és az iskolai vezetés segítségét. Külön 
köszönöm a Szabadosok KFT-nek és Szabados Lász-
lónak a kimagasló segítséget és támogatást, az Apagyi 
Bútordiszkont és Sziráky Zoltán,a Tallódi Csempe 
Oros és az Apagyi Pékség támogatását. Köszönjük 
mindazoknak, akik a számos országos és nemzetközi 
rendezvényünket támogatták: Az Apagyért Alapít-
vány, az Ében Trade KFT, Kiss István, Zoltai Ist-
ván, Bujdos László,  Kozma Mihály, Vakály János, 
Puskás József, Szegfű Tibor akiknek bizalmára és 
segítségükre a jövőben is számítunk. 
 

EZÜSTÖS hétvégét zártak az Apagyiak 
 

Az Apagy SE is képviselte magát a kétnapos püspökladányi nemzetközi 
versenyen, ahol több mint 200 indulót versengett a helyezésekért 13 kategóriában. 
Az Apagyiak a felnőtt férfi igazolt, a felnőtt férfi páros, a Senior férfi, az újonc, a 
serdülő és az ifjúsági igazolt számokban szerepeltek. (Fodor Géza, Fodor Ist-
ván, Poór Tibor, Márföldi István, Kozma Bálint, Erdős Máté, Lukács Zoltán). 

A férfi igazolt versenyszámban a csoportokból mind a 4 versenyző bejutott 
a nyolcaddöntőbe. Itt kiestek a Fodor testvérek (Géza a későbbi győztestől szen-
vedett vereséget). Sikeresen lépett tovább Márföldi István és Poór Tibor (NB I-
ben szereplő Molnár Lászlót verve). A 4 közé kerülésért viszont mind két ver-
senyző drámai csatában 3-2 arányban veszítette el mérkőzését nyert állásból, igaz, 
hogy magasabb osztályban szereplő versenyzővel mérkőztek (Bereczki Zs. 
és Szőllőssi P.) 

A páros versenyszámban a Márföldi - Poór páros a 4 közé jutásért  vesztett 
2-1-es vezetés után 3-2-re a későbbi győztes Horváth F. - Bereczki D. kettős 
ellen, akik a döntőben a Fodor testvéreket győzték le, így  meg született az első 
ezüstérem. A Seniorok (50-60-évesek) versenyszámában indult Márföldi István, 
immár apagyi színekben, aki a döntőig menetelt, ahol nagy csatában veszített, 
ezzel megszerezve a második ezüstérmet. A másnapi versenyen az újonc fiúk 
igazolt versenyén indult Kozma Bálint aki számos ranglista helyezett versenyzőt 
legyőzve menetelt a döntőig ahol a magyar újonc ranglista 5. helyezettje ellen 
(Ecseki   CVSE) 2-1-es vezetés után veszített igaz, hogy az elbizonytalaní-
tott ellenfélnek nem volt esélye mindaddig, amíg el nem hitte, hogy meg tudja 
nyerni a mérkőzést. De ennek ellenére bravúros harmadik ezüstérmet szerzett. A 
serdülő és ifjúsági  igazolt versenyszámban szerepelt Erdős Máté és Luk-
ács Zoltán. A serdülők mezőnyében  mindketten a 16 közé kerülésért vesztettek 
az ifik mezőnyében a csoportjukból nem kerültek tovább. 

Oszlánszki László 
szakosztályvezető 
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