
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALUGYŰLÉS 
 

Március 13-án került sor az idei falugyűlésre a Művelődési Ház nagytermében. A megjelentek előbb az 
általános iskolások március 15. emléke előtt tisztelgő műsorát nézték meg, Kiss István polgármester beszámolóját 
hallgatták meg a 2008-as év eredményeiről illetve a 2009. évi tervekről. 

Az eseményen részt vettek Demendi László és Szabados József országgyűlési képviselők is. 
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Tisztelt Apagyi Lakosok! 
 

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetésének jóváhagyásakor 
meghatározta az intézmények működtetése mellett a legfonto-
sabb fejlesztési célkitűzéseit is.  
A lakosság részére 2008. év tavaszán falugyűlés keretében ad-
tunk tájékoztatást. 
Ezek alapján kezdtünk a feladatok végrehajtásának előkészítésé-
hez, tervek, pályázatok, engedélyek megkéréséhez az uniós 
források elérése miatt. 
Örömmel adok tájékoztatást, hisz az utóbbi évtized legnagyobb 
számú és mértékű fejlesztési forrásait nyerte meg az önkormány-
zat ebben az évben. 
A pályázatainkat az Irányító Hatóság által megjelent pályázati 
felhívások alapján tudtuk benyújtani:  
- 2008. februárban került sor az első forduló elbírálására az ipari 

park kialakítására beadott pályázat esetében. Ehhez szükséges 
közművek – szennyvíz, ivóvíz hálózat, úthálózat, csapadékvíz, 
elektromos áram, gázvezeték – kiépítésére benyújtott pályáza-
tunk sikeres volt.  
A pályázat alapján kivitelezés megvalósítási költsége 980 mil-
lió Ft, melyhez előzetesen 50% támogatást ítéltek meg ré-
szünkre. Ez nyilván nem jelenti a végleges támogatás megíté-
lését, mivel a második fordulóra csatolni szükséges az építési 
és kiviteli terveket, hatásvizsgálatokat és nem utolsó sorban a 
másik 50% saját erő meglétét igazoló dokumentumokat. 
Ez sajnos meghaladja az önkormányzat anyagi lehetőségeit, 
ezért folyamatos tárgyalásokat folytatunk, első sorban külföldi 
befektető cégekkel. 
A második forduló pozitív elbírásához szükséges megállapodá-
sokkal bizonyítani, hogy az ipari parkba hány vállalkozás, mi-
lyen árbevétellel és hány fő foglalkoztatásával fog betelepedni. 
Ez nagyon sok feladatot, és körültekintő munkát kíván meg az 
önkormányzattól, de meggyőződésünk, hogy megfelelő gazda-
sági háttér, a foglalkoztatottság növelése nélkül nem lehet a 
folyamatos fejlődést biztosítani. 
A betelepülő vállalkozásoktól a foglalkoztatási lehetőségeken 
túl elvárható az árbevételük függvényében iparűzési adó fize-
tése, ami megteremtheti az önkormányzat saját bevételét a to-
vábbi fejlesztések saját forrásának biztosításához. 
A megyei önkormányzat vezetésével közösen tárgyalásokat 
folytatunk egy belgiumi befektető csoporttal Nyírtass község-
ben tervezett erőműhöz hasonló -  igaz kisebb -teljesítményű 
létesítmény megépítése miatt. 
Ez a beruházás 22 milliárd Ft értékű lenne, és 60 fő foglalkoz-
tatását segítené elő. Az éves nettó árbevétele után évente 100 
millió forintot meghaladó iparűzési adó megfizetésére kerülne 
sor. 
Az ipari park területére további vállalkozások betelepedését 
várnánk, újabb foglalkoztatási lehetőségekkel. 
Amennyiben ezt a pályázatot sikeresen meg tudjuk valósítani, 
a szennyvízcsatorna kivitelezéséhez nem kellene lakossági 
hozzájárulást kérni, mert az önkormányzat saját forrásból meg 
tudná finanszírozni. 

- Szennyvízberuházásra Apagy-Napkor-Nyírtét-Magy-Ófehértó-
Nyíribrony-Ramocsaháza-Baktalórántháza településekkel kö-
zös társulás útján nyújtottuk be pályázatunkat. 
A beruházás gesztora és lebonyolítója Apagy település.  
A beruházás értéke 6 milliárd forint, ebből Apagyot érintő be-
ruházási érték 1,1 milliárd forint. 
Az első fordulón sikeresen túljutott a pályázat, így a második 
fordulóra kell előkészíteni a beruházás pályázatát, és amennyi-
ben 2009. februárban minden feltételt teljesíteni tudunk, meg 
van a remény arra, hogy 2009. év őszén megkezdődjék a kivi-
telezés. 

Ennek kapcsán el kell készíteni a létesítési engedélyeket, létre 
kell hozni a szükséges munkaszervezetet, tender dokumentáci-
ókat és lefolytatni a szükséges közbeszerzési eljárásokat. 
Az uniós forrás támogatási mértékéről még nem született dön-
tés, így a saját erő mértéke még bizonytalan. 

- A következő pályázatunk, ami hasonlóan fontos, az oktatás 
feltételeinek javítására irányult. 
A régióban 220 db pályázat érkezett erre a célra, azonban csak 
53 pályázat támogatására volt elegendő a rendelkezésre álló 
forrás. 
Nagyon nagy sikernek tekintjük, hogy ilyen körülmények kö-
zött a pályázatunk 300 millió forint támogatásban részült, ami 
a bekerülési összeg 95%. Az önkormányzatnak 15 millió forint 
saját erőt kell biztosítani. 
A beruházás kapcsán újjáépítjük a konyhát 100 férőhelyes ét-
kezővel, felújítjuk az óvodát és az iskola épületét, külső hőszi-
geteléssel, korszerűsítjük a fűtési és elektromos rendszereket, 
burkolatokat. 
Megszépülnek az intézmények udvarai, újjáépülnek a meglévő 
kerítések. 
Mindkét intézményben megvalósul a teljes körű akadálymen-
tesítés. 
Kicserélődnek az eszközök, a bútorzat egy része, és kiépítésre 
kerülnek az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges 
csatlakozási lehetőségek.  
Az óvoda átalakítási munkálatai kapcsán szeretnénk egy böl-
csődei ellátást biztosító épület részt is kialakítani.  
Várhatóan még ebben az évben sor kerül a végleges pályázat 
elbírálására és már 2009. májusában a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása és kiviteli tervek elkészítése után elkezdődhet a 
kivitelezés. 
Nem lesz egyszerű feladat, mivel a konyha üzemeltetésére fo-
lyamatosan szükség lenne. 

- Ehhez a pályázathoz kapcsolódik, hogy az általános iskola 
informatikai eszközeire digitális táblák elhelyezésére benyúj-
tott TIOP pályázatunkkal 10 millió forint értékű központosított 
beszerzésre kerül sor, ami egy éven belül gyerekeink oktatását, 
a legmodernebb eszközök igénybevételét teszi lehetővé. 

- Hazai forrás elnyerésével megkezdtük a sportöltöző felújítását, 
az épülethez tartozó akadálymentesítés kialakítását. A pálya 
körül új padokat helyezünk el, és az utcafronton kerítést épí-
tünk. A hazai forrás mértéke 17 millió forint. Várható befeje-
zés 2008. november 30. 

- A védőnői körzet akadálymentesítésére került sor, aminek 
átadása 2008. 10. 02.  
Természetesen tervezzük a további intézmények akadálymen-
tesítésének megteremtését is. 

- Lehetőség nyílott arra, hogy a szociális és falugondnoki célo-
kat biztosító autóbusz beszerzését pályázzuk meg, ami szintén 
sikerült, ennek beszerzése folyamatban van . Az önkormány-
zatnak 20% saját forrást kellett biztosítani. 

Megvan az esélye Apagy-Magy településeket összekötő út meg-
építésére is, a leghátrányosabb kistérségek részére biztosított 
uniós forrás igénybevételével. Ennek a pályázatnak az előkészí-
tése folyamatban van. 
Pályázatot készítünk elő a Halastó környezetének fejlesztésére, 
melynek beadási határideje 2008. október és november.  
A fentiekből megállapítható, hogy nagyon nagy feladatok előtt 
állunk, nagyon sok türelemre, egymás segítésére lesz szükség.  
Ezekkel a beruházásokkal a település óriási fejlődés elé néz, ami 
az itt élők életkörülményeit, lehetőségeit fogják szolgálni. Remé-
lem, tudunk közösen gondolkodni, áldozatokat vállalni a gyere-
keink, a település érdekében. 
Ehhez a munkához kérem az Önök segítségét, támogatását. 

Kiss István - polgármester 



APAGYI  Hírmondó – 2009. MÁRCIUS     3 
 

ÓVODA 
 

A 2008/2009-es nevelési évet 3 csoportban 74 gyerekkel kezdtük. Ez a létszám szinte folyamatosan válto-
zik költözködés, és a 3. életévüket betöltő gyerekek évközbeni érkezése miatt. Év végére 81 fős létszámra számí-
tunk. 

Pedagógiai munkánkat a Helyi Nevelési Program szerint végezzük. Az Országos Alap Programra épül, a 
helyi programunk a négy évszakra alapoz. „A 
környezet tevékeny megismerése az évszakokra 
alapozott irodalmi, nyelvi kommunikáció nevelés-
sel.” 

Mottónk: „Készüljünk, hogy mire lombot 
vet az ág, mire gyümölcsöt érlel a nyár, és mire 
lehull az őszi lomb, új élményekben és örömökben 
gazdagon készülhessünk az újabb, a következő 
tavaszra.” – Valló L.: A kiskertész 
 A négy évszak adta lehetőséget kihasználva 
neveljük, fejlesztjük gyermekeinket minden terüle-
ten, folyamatosan együttműködve a családokkal.  
 Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú 
gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, 
ezen belül: 

• az egészséges életmód alakítása 
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biz-

tosítása 
• az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítá-

sa. 
E komplex feladat a szociális tanulás intenzív 
formája, mely feltételezi, hogy a gyermek megta-
nul: beszélni, közlekedni, az évszak változásait 
követbe, a környezet adta keretek között tevé-
kenykedni, az eszközöket használni, a társakkal 
együttműködni. 
 A feladatok egy részét eltérő kulturális szín-
vonalon a családok fejlesztik ki. Az óvoda azon-
ban nem csupán kiegészítő szerepet játszik, hanem 
kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást. 
A fejlesztés megvalósítása: 

1. Játék és tanulói tevékenység 
2. Társas és közösségi tevékenység 
3. Munkatevékenység 

 Farsangi bál az óvodában. Néhány lelkes szülőnek köszönhetően 
 a gyerekek igazi farsangi fánkot is kaptak. 
 

A játék: Jót és jól játszani, ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodában sokat és jól játszó gyermekből nyitott, 
érdeklődő iskolás, ha felnő, alkotó, tevékeny ember válik. 
Tanulás: A játék és tanulás teljes mértékben összekapcsolódik óvodáskorban. A nevelési folyamat egésze alkalmas 
arra, hogy spontán vagy irányított módon tanuljon a kis gyermek, játék közben, játékosan, észrevétlenül. 
A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és kötetlen kezdeményezések, foglalkozások, beszélgetések, 
tapasztalatszerző séták, stb. formájában megoldható. A kötetlen és kötött tevékenységek : irodalmi nevelés (mese, 
vers), környezeti nevelés, vizuális nevelés, ének-zenei nevelés, matematikai nevelés, testi nevelés. 
Munka: Az életre való felkészítést nem nélkülözheti a munkatevékenység. Az óvodás gyermek számára játékos 
jellegű, gyakran nem is választható szét a játék és a munkatevékenység. Mindennapi munkáik: önkiszolgáló (saját 
személyükkel kapcsolatos), naposi munka (közösségért végzett munka), alkalmi megbízatások. A munka célja, 
hogy a feladat elvégzéséhez szükséges önállóság kialakuljon, erősödjön. Kerete: hetirend és a napirend, amely biz-
tosítja a gyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott kiszámítható óvodai környezetet, az érzelmi biztonságot. 
Alkalomszerűen váltakoztatható az évszakok és a váratlan kulturális események, ünnepek, ünnepélyek.  

Jurkinya Jánosné 
óvodavezető 
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ISKOLAI ÉLET 
 

Továbbtanulásról 
 

2009. 02. 20-ig megtörténtek a középiskolába a jelentkezések. Minden 8-os továbbtanul. Hat tanuló gimnáziumban, hét tanuló 
szakközépiskolában, tizenegy tanuló pedig szakiskolában szeretné folytatni tanulmányait. A továbbtanulók közül tizenketten 
központi felvételit írtak, örömünkre szolgál, hogy az írásbeli eredményeik jók lettek, a maximálisan elérhető 100 pontból egy 
tanuló kimagaslóan jól teljesítve 83 pontot ért el, de a többi felvételiző is jól teljesített, hiszen 50 és 70 % között teljesítettek. 
Reméljük mindenki bejut abba az iskolába, amit elsősorban megjelölt. A végleges értesítések április végén kerülnek postázás-
ra.  

Benga András - igazgató 

 
Informatikai fejlesztés az iskolában. 

 

2008. szeptemberében kiírásra került egy informatika fejlesz-

tést támogató pályázat, amelyre a fenntartó és az iskola be-
nyújtotta pályázatát. Nagy örömünkre 2008. december köze-
pén megérkezett a kedvező válasz, hogy kettő millió forint 
értékben vásárolhatunk új informatikai eszközöket. A meg-
ítélt összegnek köszönhetően 10 db számítógépet, 10 db 
síkképernyős  
22”-os monitort,  1 db laptopot és 1 projektort tudtunk vásá-
rolni. A gépek már telepítésre kerültek, s a gyerekek nagy 
örömmel használják is az órákon. Ez a fejlesztés már rendkí-
vül aktuális volt, hiszen a meglévő gépek már teljesen le-
amortizálódtak. 

Benga András - igazgató 
 

APAGYÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
 

Köszönjük támogatóink 2008. évi felajánlásait, mellyel 
elősegítették, hogy alapítványunk nemes célkitűzéseket tá-
mogatni tud. Az adók 1%-ának felajánlásából befolyt összeg 
567.734,- Ft volt 2008-ban. 

Az alapítvány által támogatott tevékenységek az elmúlt 
évben: kitűnő tanulók jutalom kirándulása, iskolás gyerekek 
nyári táboroztatása, Írisz Tánccsoport működésének támoga-
tása, súlyosan beteg gyerek, felnőttek támogatása 3 esetben, 
Idősek Otthonának eszközbeszerzése. 

Ez évi terveink, lehetőségeink – az Alapító Okiratban 
meghatározott céloknak megfelelően: elősegíteni az idősko-
rúak gondozását, gyógyító, rehabilitációs tevékenység segí-
tése, szabadidős- és sporttevékenység támogatása, gyerekek 
pályáztatása, díjazása, egyéb jogos kérések kielégítése. 

Amennyiben ez évben is érdemesnek tartanak bennünket 
a támogatásra, úgy adójuk 1%-ának felajánlását köszönettel 
vesszük. Az alapítvány pontos neve: „Apagyért” Közala-
pítvány, adószáma: 1 8 8 0 2 9 4 8 - 1 - 1 5 . 

Bujdos László – a kuratórium elnöke 

Március 15-i ünnepség 
 

 
 

Iskolánk tanulói verses, zenés, táncos műsor-összeállítással 
emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulójára. Az ünnepi műsort a falugyűlésen résztvevők is 
megtekinthették. 

 
Farsang 

 

Az iskola gyermekszervezete február 13-án rendezte meg 
hagyományos farsangi délutánját. A Teleházban először az 
egyéni jelmezesek vonultak fel ötletes jelmezekben. Volt 
közöttük: kakas, boszorkány, hastáncos, gonosz kapitány, 
királylány. Ezután következtek a csoportos fellépők. A má-
sodik osztályosok Hófehérke és a hét törpe, a harmadik osz-
tályosok a  
Nagy ho-ho-horgász jelentet mutatták be. A negyedik osztá-
lyosok a Törpék táncát, az ötödik osztályosok Bajor táncot, a 
hatodik osztályosok a ZIZI-lavor paródiát, a néptánc csoport 
orosz táncot adott elő. A közönség előtt nagy sikert arattak a 
bemutatott produkciók. Jutalmul minden jelmezes kapott 
egy-egy apró ajándékot, a csoportok pedig 1-1 dobostortát 
fogyaszthattak el. Ezután kezdődött a tornateremben a disz-
kó, ahol kedvükre szórakozhattak, táncolhattak a tanulók. 
Mindenki jól érezte magát.  

 
Tanulóink versenyeredményei: 

 

Iskolaszövetségi nyelvtan-helyesírási verseny Napkoron: 
Kulcsár Bianka 5. oszt. tanuló - 2. helyezett, 
Kulin Gréta 4. oszt. tanuló - 3. helyezett. 
Iskolaszövetségi Kazinczy szépkiejtési verseny Nyírkércsen: 
Majláth Ákos 6. oszt. tanuló - 2. helyezett. 
Országos Arany János helyesírási teszt verseny Budapesten: 
Kulcsár Bianka 5. oszt. tanuló - 6. díj.  
 

Siklódi Lászlóné - igazgatóhelyettes
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HIRDETMÉNY 
Apagy Község Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy az Európai Parlament tagjainak választására 2009. június 7-én kerül sor 

az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is. A választás pontos időpontjáról és helyéről 2009. április 10-ig a választópol-
gárok értesítést kapnak. 

Amennyiben nem kapják meg az értesítőt, a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatal Választási Irodában kérhetik a pótlását. 
Minden választópolgár csak egy országban szavazhat.  Aki a választójogát nem Magyarországon kívánja gyakorolni, írásban kérheti a 
Helyi Választási Iroda Vezetőjétől, hogy törölje a magyarországi névjegyzékből. 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás időpontja: 2009. április 6. (hétfő) 
Kérjük, hogy az elszállítandó lomot úgy helyezzék el a közterületen, hogy a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza. Tilos 
veszélyes hulladékot a lomok közé rakni: akkumulátor, elem, festékes göngyöleg, növényvédő szer, tisztítószerek és göngyölegeik, 
elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fénycső, gyógyszer, autógumi, stb. Csépányiné Tóth Terézia - jegyző 
 

EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE 
 

2008. ké-
ső őszén meg-
nyitottam a 
Gabika Gyógy-
növény és 
Drogéria üzle-
tet. Engedjék 
meg, hogy egy 
pár  mondatban 
bemutassam a 
boltot és a 
választékot. A 
bolt a faluköz-
pontban, a szolgáltatóház egyik helysége.  

Megnyitáskor arra törekedtem, hogy a választék mennyi-
ségileg és minőségileg is kielégítő legyen a vásárlók számára. A 
folyamatos rendeléseknek, beszerzéseknek köszönhetően a ter-
mékek többszöröse áll most már a nyitás óta vevőim rendelkezé-
sére. Élhetne akár az a szlogen is, hogy „tetőtől-talpig” mert 
megtalálható a samponoktól a különböző testápolókon át, a 
gyógypapucsig minden, amire testünknek szüksége van, igénytől 
függően. Próbáltam kialakítani a termék listát, persze folyamato-
san bővíteni is azt, hogy a csecsemőktől kezdve a kamaszokon 
át, az idősebb korosztályig mindenki megtalálja a magának való 
terméket. Alapvető babaholmik: pelenka, kenőcsök, fürdetők és 
sok más cikk, amire a babaápoláshoz szükség van. Fürdősók, 
dezodorok, krémek a következő korosztálynak, valamint bőrápo-
ló, fogápoló, hajápoló termékek és még sok más egyéb használa-
ti cikk, amit testünk ápolása igényel. Nagy hangsúlyt fektettem 

arra, hogy minden belső szervünket karbantartó terméket for-
galmazzak. A többféle vitaminok, gyógyteák, aloe verás termé-
kek, kenőcsök, kapszulák, biotermékek, immunerősítők valamint 
étrend kiegészítők, ami az egészséges táplálkozás alapja. 
Gyógyvizek gyomorpanaszok enyhítésére, kenőcsök, amik vég-
tagjainkat és sérüléseinket ápolják, gyógyteák és vitaminok, 
amik a belső szerveinket tartják rendben. A vásárlók szórólapok, 
termékismertetők és a boltban található internet segítségével 
tájékozódhatnak. Sok napilapban is találkoznak olyan termékek-
kel, amit megkapnak a boltban, de ha mégis olyan cikket keres-
nek, ami esetleg készleten nincs, másnap hozzájuthat a gyors 
ellátásnak köszönhetően. Bővült még a készlet alapvető fájda-
lomcsillapító hatású készítményekkel, kötszerekkel, vérnyo-
másmérőkkel, stb. 

Hosszú lenne felsorolni, hogy mi is van még az üzlet pol-
cain. De a több száz termék közül biztos megtalálja magának a 
kedves vevő a keresett cikket. Folyamatosan tartom a vásárló-
immal a kapcsolatot kérdezgetve tapasztalataikról őket,hogy 
használt-e az a termék, amit ki-ki a maga problémájára hasz-
nál,hogy bátran tudjam ajánlani a következő vásárlónak is, aki 
ilyen panasszal fordul hozzám, így segítve a gyógyulását! Na-
gyon örülök annak a sok pozitív visszajelzésnek, amit a vásárló-
imtól, ismerőseimtől kapok. Szeretném megköszönni mindenki-
nek a bizalmat, a segítségét.  

Szeretettel várom Kedves vásárlóimat ezután is, legyen az 
törzsvásárló, valamint első vendég! 
Minden olvasónak jó egészséget kívánok! 

ifj. Dudás Lászlóné - üzletvezető
 

APAGYI POLGÁRŐR EGYESÜLET 
 

Apagyi Polgárőr Egyesületünk 2009. február 27-én, pénteken 
tartotta évi rendes közgyűlését. A 2008. évben folyamatosan végeztük 
a tevékenységünket, októbertől pedig, mint nyilvántartásba vett egye-
sület folytatjuk a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a fel-
adatokat. Arra törekedtünk, hogy minél több személyt nyerjünk meg 
erre. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, mivel jelenleg a településün-
kön 62 fő vállal éjszakai szolgálatot, valamint polgárőr tevékenységet. 
A feladataink ellátásához a helyi önkormányzat nyújtott maximális 
segítséget. A közlekedéshez biztosította a polgárőrautót, fedezve a 
működési és üzemeltetési költségeit. Az év minden napjára havi beosz-
tással elkészítettük az ügyeleti beosztást és ennek megfelelően végezte 
mindenki a szolgálatát. Településünk a „kevésbé fertőzött” települések 

közé tartozik. Ezt mutatják a statisztikai adatok is. A 2007. évben 40, a 2008. évben 30 bűncselekmény vált ismertté. A felderített 
esetek azt mutatják, hogy a legtöbb esetben a településen átutazó személyek követik el a bűncselekményeket. Ebben az évben kezde-
ményezzük, hogy a rendőrökkel közösen végezzük a szolgálatot, így nagyobb hatása lehet a rendbontók kiszűrésének, a szabálysérté-
sek megállapításának. 

A közgyűlésen Kapdos Gábor rendőrfőhadnagy a Baktalórántházi Rendőrőrs parancsnoka, Jászovics László a Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnökhelyettese, Bakó Károly nyugalmazott rendőrezredes a Megyei Polgárőr Szövetség szakreferense és Papp János 
a Megyei Polgárőr Szövetség 11-es körzetének a vezetője örömmel üdvözölte az egyesület tagjait és sok sikert kívántak a további 
munkához. Kosztyu László - az apagyi polgárőr egyesület elnöke 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Hamvazó szerdával elkezdődött a Nagyböjt egyházunk 
életében. Ez az időszak alkalmas arra, hogy Jézusra gondol-
junk, aki megváltott minket kereszthalálával. Azért jött a 
világba, hogy a gonosz uralmától megszabadítsa a bűnös 
embert. Végtelen szeretete által üdvösséget ad mindegyikünk 
számára. Magára vette bűneinket, gyalázatainkat, ezáltal 
győzelmet adott, hogy elnyerjük az örök életet. 

Csodálatos dolog, hogy Isten kegyelméből megváltot-
tak lehetünk. Ezért ne legyünk mi sem tétlenek, viszonozzuk 
mi is Isten ajándékát! Hogyan tehetjük meg? Imádkozzunk, 
mert ez azt jelenti, hogy keressük az Istennel való kapcsola-
tot. Legyünk szerető szívűek egymás iránt, tegyünk jót em-
bertársainkkal, mert ha így cselekszünk, Jézusnak szerzünk 
örömet. Legyünk megbocsátóak, mert akkor nem terheli a 
szívünket bosszú, harag, sértődöttség, neheztelés. Így lesz 
szép és boldog az életünk. 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy földi dolgok után vá-
gyakozunk: siker, gazdagság, karrier. Igen ezek szükségesek 
földi boldogulásunkhoz. De tekintsünk messzebbre is- az 
örök életünkre. Ott nem ezek a fontos dolgok. Ne a földi 
életre gyűjtsünk kincseket, hanem olyan lelki kincseket he-
lyezzünk a tarsolyunkba, amelyekkel elnyerhetjük a Menny-
országot. Legyen ez egy mosoly, egy kézszorítás, egy szerető 

tekintet szenvedő, beteg, vagy rászoruló felebarátunk felé. 
Törekedjünk mindig az igazságosságra és a szeretetre, Jézus 
példáját követve. Ha mindezeket meg tudjuk valósítani, akár 
lemondásokat vállalva, boldog felkészülésünk lesz Húsvét 
ünnepére. 

Ebben a tevékeny felkészülésben segítséget ad templo-
munkban pénteken esténként 1/2 6 órakor a keresztúti ájta-
tosság, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden kedves 
testvérünket. 

Ápr. 20.-án este 6 órakor a napkori faluházán Dr. Papp 
Lajos híres szívsebész professzor tart előadást a magyarság 
tudattal kapcsolatban. Szeretettel várják az érdeklődőket. 

Ápr. 26.-án Bosák Nándor Püspök atya a bérmálás 
szentségében részesíti fiataljainkat. Imádkozzunk értük, hogy 
méltóképpen felkészülhessenek a tanúságtevő keresztény 
életre. 

Ebben kérjük a szülők és nagyszülők segítségét is, hi-
szen nem mindegy, hogy gyermekeink milyen útravalót kap-
nak felnőtt életükre. 

Minden kedves olvasónak kegyelemteljes Húsvéti ün-
nepeket kívánok! 

Ignáczné Fejes Ildikó 

 
 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

A mögöttünk levő időszak nagy eseménye volt a febru-
ár 6-7-ei zarándoklatunk. A Máriapócsi Kegytemplom felújí-
tása miatt szükséges volt a Kegykép méltó helyre való áthe-
lyezése. Az ideiglenes helyszín Egyházmegyénk névadó 
városának bazilikája, a Hajdúdorogi Székesegyház lett. Feb-
ruár 6-án pénteken, éjfél előtt indultunk személykocsikkal 
Máriapócsra. Éjjel 1-2 óra között volt Egyházközségünk 
virrasztása a Kegyképnél. A kései időpont ellenére több mint 
húszan gyűltünk össze. Búcsúztattuk a Képet az átszállítás 
előtt. Másnap, 7-én reggel indult a gyalogos menet. Volt, aki 
Kállósemjénben, volt, aki Nagykállóban csatlakozott a gya-
logos zarándoklathoz. Nagy öröm számunkra, hogy az 
apagyiak közül egy 2X4 fős csapat  vihette is a Kegyképet. A 
február eleji téli időpont ellenére csodálatos, szinte április-
májusi időjárás fogadott. Hálát adunk Urunknak ezért a szép 
hétvégéért! 

Nagyböjt van. Ez az időszak annak a jele, hogy szeret-
jük Istent. Fontos számunkra. Hajlandóak vagyunk áldozatot 
hozni érte, szeretnénk viszonozni határtalan szeretetét, a saját 
határainkon belül. Aki nem képes lemondani valamiről, aki 
nem képes a másikért áldozatot vállalni, az valójában nem 
szeret. A böjt annak a lehetősége, hogy bebizonyítsuk Isten-
nek, és magunknak is, hogy nem halt ki belőlünk a szeretet. 
Van bennünk élet!............Van? Bizonyítsd be! 

 A nagyböjti lelkigyakorlatunk március 20-án pénteken 
és 21-én szombaton lesz, este 6 órai kezdettel. A lelkigyakor-
latot Dr. Sivadó Csaba teológiai tanár tartja. Jó alkalom ez a 
húsvéti szentgyónásra és a lelki töltekezésre egyaránt. Min-
denkit szeretettel várunk! 
 Templombúcsúnk március 29-én Vasárnap lesz. Az 
ünnepi Szentmise ½ 12-kor kezdődik. Öröm, ha minél többen 
együtt ünnepelhetünk! 
 Nagycsütörtökön este ½ 7-kor kínszenvedési evangéli-
umok.  
 Nagypénteken a római katolikus testvérekkel közösen 
keresztutat végzünk. D.u. 3 órakor a római katolikus temp-
lomban kezdődik a kereszthódolat és a passió, innen indu-
lunk a Kossuth úton a keresztúttal egész a görög templomig 
ahol sírbatételi vecsernyét végzünk.  
 Nagyszombaton a feltámadási szertartás este ½ 8-kor 
kezdődik. 
 Húsvéti ünnepi szentmise pászkaszenteléssel de. 11-
órakor lesz. MINDEN SZERTARTÁSRA SZERETETTEL 
VÁRJUK A KEDVES TESTVÉREKET! 

Sivadó Miklós 
parókus 

 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 
 

Teológusok Apagyon és Napkoron 
 

Dr. Fekete Károly és dr. Bodó Sára docensek vezetésével a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 1. évfolyamának 
hallgatóit láthattuk vendégül az apagyi és a napkori gyülekezetben 2009. február elsején. Érkezésüket mindkét gyülekezetben 
örömteli készülődés előzte meg mind lelkileg, mind a vendégeket fogadó gyülekezeti tagjaink otthonában. Már vendégeink 
érkezése után volt lehetőség kötetlen beszélgetésre a gyülekezeti teremben, majd a templomban együtt dicsőítettük Istent és 
hallgattuk meg dr. Fekete Károly igehirdetési szolgálatát. 
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A teológusok énekekkel, verssel, bizonyságtétellel szolgáltak közöttünk, dr. Bodó Sára docensnő pedig köszöntőjében felele-
venítette egykori, 25 évvel ezelőtti legációs élményeit az apagyi  gyülekezetben. Az istentisztelet után vendégeink az őket 
fogadó családokhoz mentek el ebédelni, és bizony nagyon hamar eltelt az a 2 óra, amit velük tölthettünk. Délután 3 órára 

ugyanis a napkori gyülekezeti házba igyekeztünk istentiszteletre, 
ahol nagy szeretettel vártuk és szeretetvendégséggel fogadtuk a 
teológusokat, köztük Kovács Kingát, aki a napkori gyülekezet 
tagja. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy megismerhettük 
és vendégül láthattuk az 1. évfolyamot és vezetőiket! Reméljük, 
hogy legációk alkalmával még találkozhatunk velük! 

 

Az ünnepi istentiszteletek rendje: 
Bűnbánati hét: április 6-11. - 18.00 óra 
Nagypénteki istentisztelet – 11.00 óra 
Húsvét I. de. istentisztelet (úrvacsora) – 11.00 óra 
Húsvét I. du. istentisztelet (legátus) – 16.00 óra 
Húsvét II. de. istentisztelet (legátus) – 11.00 óra 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra! 
 

Minden kedves olvasónak áldott húsvéti ünnepet kívánok! 
Kozma Mihály 

református lelkész 
 

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 
 

Istenkép 
 

„Isten mit csinál most?” A gyermekek szoktak föltenni ilyen és hasonló kér-
déseket, amelyek első hallásra talán megmosolyogtatnak minket, de hamar 
ráébredünk: bölcsesség van a hátterükben. „Őt is szereti Isten?” „Most ha-
ragszik Isten?” „Mit kértél Istentől, fiú legyek vagy lány?” Bizony, sok ha-
sonló kérdés van, amelyek ha belegondolunk, messze-messze vezethetnek 
bennünket. Hogy válaszolsz a kérdező gyermeknek? Hogy válaszolsz neki, 
hiszen ez a gyermek ott él a szívedben, ő nem más, mint Te magad! 
Megtérésében, hitéletében, keresztyén életgyakorlatában minden ember szá-
mára meghatározó az az elképzelés, amelyet kialakított Istenről. Ez lehet 
helyes, de lehet hamis, vagy hiányos is! Istenképünket befolyásolják gyer-
mekkori emberi kapcsolataink, a tanítás, amit kaptunk, bibliaismeretünk, és 
sok egyéb tényező. Istenképünk jó irányba segíthet, vagy félre is vezethet 
bennünket. 
A Biblia szerint Isten, ajándékozó, új életet adó Isten. Az emberi életeket 
helyreállító Isten. „Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim: minden jó ado-
mány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, 
akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata 
szült minket az igazság igéje által…” Jakab levele 1,16-18. 

Dezső Gergely 
mb. lelkipásztor 

 

MEGHÍVÓ 
 

Az Őskeresztyén Apostoli Egyház apagyi 
imaházában (Apagy, Dózsa Gy. u. 1.) 
2009. április 18-án (szombaton) délelőtt 
10 órától előadássorozatot tartunk, 
amelynek témája a házasság és a családi 
élet a XXI. században. Az előadások 
címe: Megbocsátás a házasságban és a 
családban. Meghívott előadónk Dr. Ve-
res Sándor keresztyén pszichológus, 
tanszékvezető főiskolai tanár, aki felesé-
gével együtt látogat meg minket. Ők a 
Keresztyén Családsegítő Szolgálat mun-
katársaiként hosszú ideje foglalkoznak 
házassággondozással, és családok segíté-
sével. Nem csak házaspároknak szól ez a 
rendezvény, hanem mindenkinek, különö-
sen azoknak a fiataloknak, akik jövőjüket 
tervezve szeretnének tapasztalt segítőktől 
tanácsot kapni.

 

IDŐSEK OTTHONA 
 

Lakóinkkal a közelmúltban a Balkányi Szent Antal Idősek 
Otthonába látogattunk. Farsangi mulatságon vettünk részt, ami 
kellemes élményekkel gazdagította időseinket. Volt jelmezes 
bemutató, modern táncot mutattak be a Balkányi Általános Iskola 
tanulói és persze táncoltak az idősek is. Farsangi fánkot is kap-
tunk. A délután folyamán megnéztük a Római Katolikus Temp-
lomot. A nap az Idősek Otthona szellemiségében telt el, mely 
szerint – intézményünkben arra törekszünk, hogy lakóink lehető-
ségeikhez mérten tevékenyen éljenek, ne az elmúlásra várjanak, 
megtalálják az élet szépségét-. Ez a nap ezt tükrözte. Igyekszünk 
még sok ilyen napot szervezni.  

2009. évben három új lakó érkezett hozzánk, szeretettel fo-
gadtuk őket. Egy lakónktól fájó szívvel el kellett búcsúznunk. 
Nyugodjon békében! Otthonunkba egy férfi és egy női jelentkezőt 
várunk szeretettel. Kérem, aki úgy érzi, hogy mindennapi teendő-
iben segítségre szorul, teher az egyedüllét jelentkezzen intézmé-
nyünkbe!  Szűcs Tiborné int. vezető „Nem csak a húszéveseké a világ”   
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KÉPZÉS 
 

A H-Line Dinamika Bt. az alábbi tanfolyamokat indítja: 
 
Aranykalászos gazda: 400 óra 2,5-3 hónap 95 ezer Ft/Fő 
Erő-, és munkagép kezelője: 160 óra 1,5 hónap 45 ezer Ft/fő 
Növényvédő és méregraktár kezelője: 400 óra 2,5-3 hónap 100 ezer/Fő 
80 órás zöldkönyv: 80 óra 1,5 hónap 35 ezer/Fő 
 
A tanfolyamok elegendő számú jelentkező (15 fő) esetén áprilistól indulnak Apagyon a Művelődési Házban. A tan-
díj fizetésére van részletfizetési lehetőség, illetve lehetőség van támogatott formában is részt venni a képzéseken 
– ebben az esetben az MVH megtéríti a költségeket. 
Jelentkezni, további részletekről érdeklődni Fekó Attilánál lehet az 548-030 telefonszámon, vagy személyesen a 
Teleházban. 

 

ASZTALITENISZ 
Eseménydús évkezdés az asztaliteniszezőknél 

 

A szakosztály ebben az évben is megrendezte évadnyitó 
versenyét, melynek szervezője Szabados László volt. Itt 
voltak újra a válogatottat is megjárt versenyzők Marsi Már-
ton, Lindner Ádám, Molnár Krisztián, Pálosi Balázs, vala-
mint Angliából egy ifjúsági válogatott versenyző Williem 
Maibens. Érkeztek játékosok Székelyudvarhelyről, Szatmár-
németiből, Nagykárolyból, akikkel a játékosaink remek mér-
kőzéseket vívhattak. A részletes eredményekre egy későbbi 
hírmondóban visszatérünk. A további kapcsolatok kialakítása 
érdekében egy amatőr nemzetközi versenyt is rendeztünk, 
ahol román vendégeink is voltak Szatmárnémetiből és Arad 
városából, ahonnan a város alpolgármestere is ütőt ragadott a 
versenyzőink ellen. 

Sikeresen szerepelt az Országos Diákolimpián Kozma 
Bálint, hiszen csapatban aranyérmet, míg egyéniben bronz-
érmet szerzett, ami kis szerencsével lehetett volna fényesebb 
is. A csapatbajnokságokban megkezdődött a pontvadászat 
csapataink töretlenül haladnak előre. Az NB I-es csapatunk 

még tartja a 3. helyét. Sajnos játékosaink közül néhányan 
sérüléssel küzdenek, így biztosra vehető, hogy nem fog sike-
rülni megtartani a dobogós helyezést. Az NB III-ban 14 
megnyert mérkőzést követően becsúszott egy döntetlen, de a 
csapatnak még így is tetemes az előnye és talán elég lesz az 
első hely megtartásához, ami még a bajnoki címet nem, de a 
feljutást garantálja az NB II-be. 

Megyei csapataink is folytatják az őszi jó szereplést és 
mindent megtesznek a jobbnál jobb helyezések eléréséért. 
Szeretném felhívni az iskolában tanuló gyerekek és szüleik 
figyelmét, hogy a szakosztályban csak olyan gyerekeket 
foglalkoztatunk, akiknek az iskolában nincsenek magatartási 
problémáik és semmilyen betegségben nem szenvednek, ami 
kizárja a versenyszerű sportolás lehetőségét. Mellesleg a 
következő tanévben csak azok a gyerekek jöhetnek, akik már 
szeptemberben jelentkeznek, és folyamatosan részt vesznek a 
foglalkozásokon, mivel az „egyszer jövök, egyszer nem” 
viselkedés zavarja a többiek rendszeres edzésmunkáját. 

Oszlánszki László - szakosztályvezető
 

 

LABDARÚGÁS 
Megkezdődött a Megyei II. labdarúgó bajnokság Díjözön 
csoportjában a tavaszi idény 2009.03.08.-án. Csapatunk az 
első fordulót elhalasztotta, amelyet egy későbbi időpontban 
fogja pótolni, ezért ténylegesen 2009.03.15.-én Rakamazon 
kezdett a csapat. A felnőtt csapat játékosállományában jelen-
tős változás nem történt Nagy János Tiszakóródra, Barna 
András Nyírmihálydiba igazolt. Mi Kovács István személyé-
ben kapust igazoltunk Napkorról. Az eligazolt játékosokat az 
ifjúsági csapatból próbáljuk pótolni, ezért az ifjúsági csapat-
hoz igazoltunk több játékost. Céljaink változatlanul a közép 
mezőnyben végezni melyben sokat segíthet az átalakított 
öltöző, a rendezett körülmények és a tíz hazai mérkőzés is. 
Tájékoztatjuk azon bérleteseket, akik az Őszi szezonra meg-
vásárolták a bérleteket természetesen a Tavaszi szezonra is 
érvényben maradnak. Szegfü Mihály - edző 

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 . 7 @ g m a i l . h u  
I S S N  2 0 6 0 - 1 1 6 6  

N y o m d a i  k i v i t e l e z é s :  G r a f i t  N y o m d a  

HORGÁSZ EGYESÜLET 
Még az év elején vagyunk, de már eldicsekedhetünk 

azzal, hogy három szép, környezetbe illő tájékoztató tábla 
került ki a ta-
vunk partjára. A 
kétoldalas táblák 
egyik oldalán 
üdvözlő és tájé-
koztató szöveg 
található, vala-
mint egy olyan 
légi fotó, amit 
még biztos hogy 
sok tagunk sem 
láthatott még 
eddig, a másik 
oldalán a tavun-
kon kifogott 
nagyobb halak 
és a tagjaink 
által más vize-

ken fogott komoly példányok is láthatóak.  
Mindez az apagyi telephelyű cég, a SZABADOS-OK 

KFT jóvoltából került vizünkre, melyért ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki a cég összes dolgozójának. 

Szűcs Tibor 
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