
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jó hangulatban telt az óvoda által szervezett bál november 21-én. 
 

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

SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNNAK! 

   
 Szmolka Fanni munkája Sinka Noémi munkája  
 (Megyei karácsonyi képeslap verseny 1. hely) (Megyei karácsonyi képeslap verseny 3. hely) 
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Kedves Olvasók! 
 

Lassan ismét mögöttünk lesz 
egy esztendő. Újra eljött az advent 
ideje, a karácsony ünnepére való 
készülődés időszaka. Azért, hogy a 
várakozás napjaiban a lelkünket is 
ünneplőbe öltöztessük egy kicsit 
adventi koncerten vehettünk részt. 
A Miskolci ANIMUS Csengettyű 
Együttes a nem mindennapi hang-
szereikkel szerzett számunkra fe-
lejthetetlen perceket advent harma-
dik vasárnapján. 
 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI 
 

Tájékoztató a Képviselő-testület 
2009. november 16-án megtartott ülésének fontosabb döntéseiről 

 

- A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a polgármester tájékoztatóját a folyamatban lévő beru-
házások jelenlegi helyzetéről és az előkészítés alatt álló pályázatok benyújtásáról. 

- A szennyvízberuházás kapcsán a képviselő-testület módosította a Kelet-Nyírségi Víziközmű Beruhá-
zási Társulás társulási megállapodását, valamint tájékoztatást kapott a beruházás jelenlegi állásáról, a 
részletes megvalósíthatósági tanulmány irányító hatóság felé történő benyújtásáról. 
A társulási hozzájárulás jelenleg a lakosság részéről eléri a 95%-ot, a közületek és a még jelentkező 
magánszemélyek hozzájárulásának megtételére a lehetőséget biztosítani fogjuk. 

- Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának 2009.III. negyedévi teljesítésről szó-
ló beszámolót, valamint a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést. 

- Pályázatot nyújtott be a képviselő-testület Leader pályázat keretében 2010. évben falunap megtartásá-
ra, valamint 2010. december hónapban karácsony előtti időszakban kézműves kiállítás és vásár szer-
vezésére. 

- Módosította a képviselő-testület a kommunális adó rendeletét, így 2010. évben a kommunális adó mér-
téke 11.000.- Ft. Az adóemelést szükségessé tette a kommunális hulladék ártalmatlanításának költség-
növekedése, mivel minden, megyében található szemétlerakó telepet a környezetvédelmi felügyelőség 
2010. január 01.-től bezárt, a keletkező hulladék elhelyezésére a hulladéklerakó program keretében 
megépült Kisvárdai és Nagyecsedi telepre lehet a hulladékot beszállítani. 
A hulladékártalmatlanítási díj az elkövetkezendő években tovább fog emelkedni, ezért szükséges egy 
folyamatos kommunálisadó díj emelés megkezdése. 

- Az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő tanulók támogatásáról hozott döntést a képvi-
selő-testület. 

- Rendeletet alkotott a közművelődésről és a nyilvános könyvtári feladatokról. 
- A Nyírségvíz Zrt. árjavaslata alapján elfogadta a 2010.évi vízdíj mértékét, mely 2010. évben  1. alap-

díj : változatlan marad, lakásonként 312 Ft 
                     Változódíj: lakosság részére 186 Ft/m3 
- A képviselő-testület felülvizsgálta és megválasztotta az Apagyért Közalapítvány kuratóriumának el-

nökét és tagjait: 
Elnök: Jurkinya Jánosné 
Tagjai: Kozma Mihály, Bujdos László, Fekó Attila, Feskó Tiborné, Dezső Gergely,  
            ifj. Szabados László. 

- Döntés született a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmekről: 
2009/2010 tanévben 38 fő továbbtanuló részére 2.000.- Ft / hó támogatást biztosít saját költségvetése 
terhére az önkormányzat. 

 
Apagy, 2009. december 15. 

Kiss István - polgármester 
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IFJÚSÁG 
 

KÁNON: őszi foglalkozások és adventi kiállítás 
 
 

Az ősz elején meghirdetett időpont-
okban megtartottuk a KÁNON délutáni 
foglalkozásokat, amelyeken társasjáték, 
film, számítógépes ismeretek és kézmű-
ves tevékenységek várták a gyermekeket 
és fiatalokat. Ezeken a délutáni szabad-
idős programokon 42 fő vett részt leg-
alább egyszer, az átlag létszám meghalad-
ta a 16 főt, és az esetek felében a részve-
vők száma elérte vagy meghaladta a 20 
főt. Köszönjük a Teleház és az Önkor-
mányzat anyagi és természetbeni támoga-
tását, a döntéshozók és az alkalmazottak 
segítőkészségét. 

Szeretnénk, ha örömünkben minél 

többen osztozhatnának. Ezért december 
18-án pénteken, 16 órai kezdettel kiállí-
tást, vásárt és játszóházat szervezünk a 
Művelődési Házban (Teleház) 19 óráig. 
Fényképekkel, élőszóval és az elkészült 
alkotásokkal bemutatjuk tevékenységün-
ket. A helyszínen közösen feldíszítünk 
egy karácsonyfát és lesz lehetőség játékra, 
kézműveskedésre is. Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk.  

 
Zubályné Szilágyi Erika, Zubály Sándor, 

Babály Krisztián, Szegfűné Vilmányi Anikó, 
Molnár Anita, Fekó Attila, 

Dezső Gergelyné, Dezső Gergely 
a szervezők 

 
 

POLGÁRŐRSÉG 
 

Az év végéhez közeledve szeretettel köszön-
töm újra az apagyi lakosokat a Polgárőr Egyesület 
nevében. 

Polgármesterünk segítsége ismét lehetővé tet-
te, hogy folytassuk az éjszakai járőrözéseket meg-
emelt létszámmal. 

Támogatóinknak köszönöm a segítségüket 
mellyel a munkánkat megkönnyítették és továbbra 
is számítunk rájuk. 

Külön köszönet illeti a Magyar Posta Zrt.-t 
melytől anyagi támogatást kaptunk. 

Ebben az évben is megrendezésre került a 
Megyei Polgárőr Nap melyre minden tagunk meg-

hívást kapott valamint az Egyesület közgyűlése 
melyről korábban már beszámoltunk. 

Sajnos az elmúlt évben egy betöréssorozat 
borzolta a kedélyeket, de úgy vélem a polgárőrök 
munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a közsé-
günk nyugalma ismét helyre állt és ennek fenntar-
tásához hozzájárul a rendőrökkel való közös mun-
ka és járőrözés. 

Szeretném megköszönni az Egyesület minden 
tagjának lelkes munkáját és továbbra is várjuk új 
tagok jelentkezését. 

Minden apagyi lakosnak Békés Boldog Kará-
csonyt és Boldog Új Esztendőt kívánok a magam 
és a Polgárőr egyesület nevében. 

Kosztyu László - elnök 
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ISKOLAI PROGRAMOK 
 

Ebben a tanévben is megkezdődött a szabadidős progra-
mok, foglalkozások szervezése, bonyolítása. A tanulók minden 
alkalommal szép számmal vesznek részt ezeken.  

Eddigi sikeres programok: kerékpártúra volt a Kenderázta-
tóhoz – 40 tanuló; gyalogtúráztak az apagyi és leveleki tó körül 
– 35 tanuló; színházlátogatáson vett részt – 64 tanuló; komplex 
szellemi vetélkedőn versenyzett 8 tanuló; megkezdődött a ma-

dárvédelem, madáretetők kihelyezése, folyamatos gondozás 
tavaszig; osztályonkénti ügyességi, sportversenyen versengtek a 
tornateremben; karácsonyra készültek a kisebbek kézműves 
foglalkozás keretében, a nagyobbak pedig mézeskalácsot sütöt-
tek. A foglalkozásokat pedagógusok szervezték és irányították. 

Siklódi Lászlóné - igazgazóhelyettes 

 

TÁTIKA 
 

Az idén ismét megrendezésre került az iskolában a TÁTIKA 
verseny, ahol a fellépők az ismert sztárokat utánozzák. A 
szép számú közönség több produkciót láthatott, melyeket 
nagy tapssal jutalmazott. A zsűri így értékelt: 
Egyéniben: 
1. hely: Sarka László 6. osztály 
2. hely: Andóczi Balogh Réka  6. osztály 
3. hely: Bakó Nikoletta  5. osztály 
Csoportban: 

1. hely: 4. osztály 
2. hely: 6. osztály 
3. hely: 7. osztály 
 
Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a délutánon, és sokan 
már most elhatározták, hogy jövőre ők is fellépnek.  

Szabó Valentina és Minya Dalma 
7. osztályos tanulók 

 
  

VERSENYEK 
 

Tanulóink szívesen és lelkesen készülnek tanulmányi és sportversenyekre egyaránt. Igaz, hogy a felkészülésre, a gyakor-
lásra időt kell szánni, s ilyenkor nem jut annyi idő játékra, tévézésre, különböző programokra. De mégis megéri! Ha nem is 
születik minden alkalommal dobogós helyezés, mindenképpen gazdagodnak tanulóink tudásban, tapasztalásban.  
 

A tanévben eddig elért eredményeink: 
Iskolaszövetségi népdaléneklési verseny – Magy: 
- Herczku Renáta 2.o. - II. hely 
- Dezső Orsolya 4.o. - II. hely. 
 
Megyei Karácsonyi képeslap rajzverseny- Nyíregyháza: 
- Szmolka  Fanni  6.o. - I. hely ; 
- Sinka Noémi 7.o. - III. hely.

Az Arany János Anyanyelvi verseny döntőjébe jutottak: 
- Baranyi Noémi, Király Gabriella, Kulin Gréta  5. o., 
- Kulcsár Bianka 6. o. 
A döntő Budapesten lesz megtartva.  
 
Jó tanuló – Jó sportoló kitűntetés – Nyíregyháza: 
-  Kozma Bálint 7. o.  

Gratulálunk a tanulóknak, a felkészítő pedagógusoknak, a segítséget nyújtó szülőknek. 
Siklódi Lászlóné - igazgazóhelyettes 

 

KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE AZ ISKOLÁBAN 
 

Az iskola felújítási pályázat egyik feltétele volt, hogy a 
nyertes intézmények kötelesek pályázni a Társadalmi Meg-
újítási Operatív Program keretében, ami megteremti a kom-
petenciaalapú oktatás feltételeit az intézményben. Az óvodá-
ban egy csoportban, az iskolában pedig 4 osztályban kezdő-
dött el az ilyen irányú munka. A pályázat keretében technikai 
eszközök beszerzésére, tanulói és tanári taneszközök beszer-
zésére, a pedagógusoknak továbbképzésére és szakértői se-
gítség igénybevételére van lehetőség. A projekt 2009. július 
1-én kezdődött és 2010. július 31-ig fog tartani. Természete-
sen a következő tanévekben is folytatni kell az áttérést. Az új 
módszerektől azonnali változás nem várható, csak hosszú 
évek múlva jelentkeznek majd a hatások.  
Szeretnék egy kis rövid ismertetőt közölni a kompetenciaala-
pú oktatásról. 

A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános 
képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken 
alapszik és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt 
ki magában. Az új módszer bevezetésétől az várható, hogy 
oktató, nevelő munkánk során valódi életre neveljük tanítvá-
nyainkat. A mi segítségünkkel megszerzett tudását, ismereteit 
igazi hasznosítható tudásként fogja alkalmazni. Arra törek-
szünk, hogy tanítványaink ismerjék meg önmagukat, saját 
lehetőségeiket, s minden helyzetben törekedjenek egy adott 

probléma megoldására. A 21. század rettentő gyors technikai 
fejlődése mellett már az oktatás hagyományos módszerei 
nem mindig hatékonyak. A program keretében lehetőség 
kínálkozik arra, hogy új tanulási módszerekkel, technikákkal 
ismertessük meg a tanulókat. Csak felsorolásszerűen szeret-
nék ismertetni ezek közül néhányat, mint a kooperatív tanu-
lás, a csoportmunka, a projektmódszer, a gondolkodási kultú-
ra művelése, az önművelés igényének és szokásának kibon-
takoztatása, az élethosszig tartó tanulás szükségességének 
hangsúlyozása.  

Max Plancot azt írta: „Kevésbé az a fontos, hogy mit 
tanulnak a gyerekek az iskolában, inkább az, hogyan tanul-
ják, mert ez meghatározza tudásuk felhasználását egész éle-
tük során.” 

A pályázati feltételek között szerepel az is, hogy nyil-
vánosságra kell hozni az intézményben folyó ez irányú tevé-
kenységet, így az eredményeinkről, gondjainkról a következő 
számokban is be fogok számolni.  

Az ember életében 3 földi kincs van: a tudás, az egész-
ség és a szeretet. Az ünnepek közeledtével az intézmény 
valamennyi tanulója, dolgozója és a magam nevében is azt 
kívánom, hogy az előbb említett kincsek mindenkinek ott 
legyenek az életében.  

Benga András - igazgató 
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ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL 
Az óvodánk helyi nevelési programjának alapelvéhez jól illeszthetjük az idén bevezetésre kerülő kompetencia alapú programcsomag al-

kalmazását. Ezt szem előtt tartva, az ősz adta lehetőségeket idén is igyekeztünk kihasználni, ami sok élményhez juttatta a gyerekeket. Igye-
keztünk minél több alkalmat keríteni arra, hogy játszva, cselekedtetve, tapasztalatokra építve szerezzenek ismereteket - hiszen az a valódi 
tudás, amit maguk fejtenek meg - ez a kompetencia alapú oktatás mottója. Otthon is engedni kell bekapcsolódni a gyermekeket a felnőttek 
munkájába, ebből többet tanul, mint bármely drága játékeszközzel való foglalatosságból. Eközben ügyesednek, jártasságuk, képességeik, 
gondolkodásmódjuk fokozottabban fejlődik. 

Örömmel gyűjtötték az őszi terméseket, fogyasztották ezeket, morzsolták a kukoricát, és ezt közösen pattogtattuk. Sokat sétáltunk, mi-
közben felhívtuk a gyerekek figyelmét az ősz szépségeire, érdekességekre. A helyi pékségben is jártunk, ahol a szíves vendéglátás mellett a 
kenyér és péksütemények készítésének minden apró mozzanatát végigkövethették. 

Vidám, zenés műsoron is részt vettél a gyerekek, ahol a játékos feladatokba, együttzenélésbe szinte mindenki bekapcsolódott, sőt a ren-
dezvény alkalmával arcfestéssel is megörvendeztették a gyerekeket. 

Mindemellett óvodásaink lelkesen készültek a bálon való szereplésre is (sőt, néhány szülő is). Igaz, kételyeink voltak a rendezvény szer-
vezésekor, tartva attól, hogy kevés lesz az érdeklődő. A polgármester úr és 
igazgató úr bíztatására – hogy ne szakadjon meg a hagyomány – szerencsé-
re megrendezésre került a bál, ami különösen jó hangulatura sikerült. A 510 
000 Ft-os bevételből sok fejlesztő játékhoz juthatnak a gyerekek. Ezúton 
szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik akár részvételükkel, 
pénzbeli, természetbeli felajánlásaikkal, a műsoron való szerepléssel, mun-
kájukkal segítették a rendezvény sikerességét. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy sok vendég érkezett más településről is. Visszajelzéseik alapján na-

gyon jól érezték magukat és már várják a következő bált, melyre legközelebb is szívesen eljönnek. 
Ezen rendezvények után a gyerekek szorgosan készülődnek a közelgő ünnepekre. Verseket, dalokat tanulnak, Mikulás-csizmát és -

zsákot festenek. Lerajzolják a Télapótól és a Jézuskától kért ajándékokat és édességeket 
Az ünnepek közeledtével Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt kívánnak az óvodás gyerekek és az 
intézmény dolgozói. Fekó Mihályné - óvodavezető 
 

BABÁK - MAMÁK 
 

Szeretettel várunk kéthetente hétfőn 10-tól Baba-mama körünkre minden érdeklődőt. 
Találkozásaink célja, hogy legyünk együtt kellemesen, tartalmasán, miközben gyermekeink 
is szokják a közösséget, és egymással játszanak. Keressük együtt a válaszokat kérdéseinkre, 
megoszthatjuk egymással gyermekneveléssel kapcsolatos örömeinket, gondjainkat. 

A jó hangulatú, gyerekzsivajtól sem mentes alkalmon az ismerkedés után a klub további 
programjait beszéljük meg, igazítjuk a kismamák igényeihez, illetve ötletbörze keretében 
felmértjük az anyukák igényeit: miről szeretnének hallani, beszélgetni a Baba-mama kör 
alkalmain. 

Eddig már több témával foglalkoztunk, ezek közül néhányat említenék. Anyatejes táplá-
lás, „Mit főzzünk a babának?” – erről kaptunk tanácsokat Dr. Szabó Judit gyermekorvostól. 

A legközelebbi találkozáson a védő-
oltások és a szűrővizsgálatok kérdés-
körét jártuk körbe. A foglalkozást néhány perces baba-mama torna zárta Jenei Tamás-
né vezetésével. Jó hangulatban teltek a babamasszázs foglalkozások, amelyet Hegedűs 
Zoltánné szakoktató védőnő ismertet, és a gyakorlatban is bemutatott. 
Kézügyességünket Dezső Gergelyné foglalkozásán tehettük próbára, amikor gyertya-
festéssel és különböző technikákkal ismerkedtünk. Szeretnénk mondókákat, énekeket 
tanulni, illetve minden alkalom lehetőséget nyújt arra, hogy egymásnak könyveket, 
filmeket, játékokat ajánljunk, és mutassunk be. A Babaruha-börze is szerepel a terve-
ink között. A klub életébe bármikor be lehet kapcsolódni, szeretettel várunk minden 
Kismamát és Babát alkalmainkra! 

A Népegészségügyi Program keretében ismét megtörténik az emlőszűrésre jogosult 45-65 éves korú asszonyok szűrővizsgálata. Minden 
érintett megkapja a vizsgálat időpontjáról szóló levelet. Amennyiben nem felel meg az időpont a szűrőállomással történő előzetes egyeztetés 
után más időpontot is igénybe lehet venni. Csoportos beutazásra is van lehetőség a szűrővizsgálatra való eljutáshoz, akinek ilyen igénye van, 
kérjük jelezze. Ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdése van szívesen ad tájékoztatást a háziorvos, házi ápolónő vagy a védőnő. 

Fodor Istvánné - védőnő 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Pár nap és ismét elérkezik Karácsony szent 
ünnepe. Minden gondolatunk, érzésünk e körül 
forog. Kinek milyen ajándék, milyen meglepetés 
legyen a fa alatt. Legyen az ajándék drága, mert 
így illik, - az nem számít, hogy csak megszokásból 
és nem szívből adom. Szép legyen a fenyőfa, csil-
logó-villogó. Várjuk az ünnepélyes estét, finom 
ételek és italok legyenek az asztalon. 

De vajon azon gondolkodtunk-e, hogy mi a 
karácsony igazi lényege. Vajon átérezzük milyen 
nagy ajándékot kaptunk Istentől? A szeretetét. Ez 
áradt felénk azzal, hogy egyszülött Fiát, Jézust 
közénk küldte, engesztelésül bűneinkért. A szere-
tet, amely nélkül semmi lenne az ember, hiszen 
nélküle nincs boldogság, béke az életünkben. Sze-
retünk harcban állni egymással, vitatkozni, vesze-
kedni apró-cseprő dolgok miatt. Pedig ezek a dol-
gok veszélyeztetik azt, hogy Isten velünk és köz-
tünk legyen. Nem engedjük, hogy fénye és Krisz-
tus világossága beragyogja mindennapjainkat. Ha 
mégis megpróbálnánk, ha kinyitnánk a szívünk 
ajtaját, akkor meglátnánk, hogy minden ember 

szeretni való, ha elfogadnánk egymást minden 
hibánkkal és gyarlóságunkkal, ahogy ezt Isten is 
teszi, akkor nemcsak karácsony lenne a szeretet 
ünnepe, hanem minden szürke hétköznap is. Hogy 
ilyenné tudjunk válni, szükségünk van arra, hogy 
ne csak házainkat takarítsuk ki és díszítsük fel, 
hanem a szívünket, a lelkünket is öltöztessük ün-
neplőbe. 

Tartsunk bűnbánatot, hogy a kis Jézus szá-
mára méltó hely legyen a szívünk. Mert ha Jézus 
lesz szívünk középpontjában, akkor megvalósulhat 
szeretet, a boldogság, és a béke. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden ked-
ves falubeli embernek áldott, békés, boldog kará-
csonyi ünnepeket. 

A gyermekek pásztorjátékkal készülnek, ame-
lyet advent 4. vasárnapján december 20.-án  du. 3 
órakor adnak elő templomunkban. December 24.-
én este 10 órakor kezdődik majd a szentmise. 
/éjféli mise/ 

Ignáczné Fejes Ildikó 
 

 
 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
 

Kedves barátaink! Kerestétek-e a csillagot! Mert a csil-
lag már fent ragyog! Csillag születik! No, nem a színpadon, 
nem is a képernyőkön. Mi olyan csillagot keresünk,  mely 
kétezer éve utat mutat. Nem néhány órás szórakozást, hanem 
életünk titkát akarja adni. S amit a titokból felfedett, Te is 
megtudhatod. Isten a szeretet! Fia által eljött, hogy isten-
gyermekséget ajándékozzon nekünk! Ez Karácsony igaz 
ajándéka! Általa Mi Atyánknak szólíthatjuk a Mindeneket 
Teremtőt, s általa Te, én és ők, mindannyian Mi lettünk. 
Összetartozunk. Krisztusban testvérek vagyunk. 

Gondolkodtál már azon, mi köt össze embertársaiddal? 
A béke, a szeretet, vagy a sérelem, a harag, s a félelem szá-
lai? Keresd a csillagot, a fényt, mely Krisztushoz vezeti lép-
teid, mely megfényesíti a sötét szálakat is, és mely Téged is 
krisztusivá tesz. S ha megláttad, ne félj elindulni a fény felé. 
Minden Felé tett lépés a remény növekedését rejti. A barlang 
is sötét volt, míg a világ világossága meg nem született ben-
ne. Éned, bensőd rejtett zugaiban is homály lehet, még Te 
magad sem ismeri azokat, de ha megszületik benne a Fény, 
megláthatod mennyi csoda rejtezhet benned! De ez csak 
Általa történik meg. Minden Felé tett lépés növelni fogja 
hitedet, ne lankadj, ne állj meg! Minden Felé tett lépés nö-
velni fogja benned a szeretetet, figyelmet, megértést, s így 
magad is ajándékká, áldássá válsz. Ajándékozza Neked ezt 

a Betlehemben Született! 
24-én Szenteste du. 5 órakor lesz Szent Liturgia, a gyerekek pásztorjátékával. 
25-én, 26-án, és 27-én de. 11 órakor Szent Liturgia. A vecsernye időpontja pedig majd hirdetve lesz. Minden-

kit szeretettel várunk! Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kívánunk! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 
Sivadó Miklós - parókus 
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„Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek nevez-
nek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Máté ev. 1, 23)  

„Velünk az Isten”. Olyan reményt keltő ez az igevers. 
Már az ószövetségi ember vigasztalása is ez az ígéret volt: veled 
leszek – mondja az Úr. Ezt az ígéretet kapta Mózes. Ez az ígéret 
tette képessé Józsuét a honfoglalásra. Ennek segítségével kormá-
nyozták a népet a bírák, és ezzel az ígérettel a szívükben tették 
kockára életüket a próféták. De vajon miért jelentett oly sokat 
akkor ez az ígéret? Azért, mert ahol és amikor ez elhangzott, ott 
ez szabadulást, győzelmet, jót jelentett. Akinek Isten a jelenlétét, 
a vele létét ígérte, az előtt lehetett bármi és bárki, nem veszett el. 
Ezt tudva érthetjük meg annak a névnek a sokat mondó jelenté-
sét, amellyel Máté evangéliuma az ézsaiási prófécia beteljesedé-
sét hirdeti. Jézus az, aki az Immánuel, akiben valóság lett: ve-
lünk az Isten. 

Kívánom, melegítse át szívünket ezen a karácsonyi ün-
nepen is az örömhír: velünk az Isten Jézus Krisztusban. És kívá-
nom, hogy vigasztaljon és bátorítson maga Jézus Krisztus ígére-

tével: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezeté-
ig.” (Máté ev. 28, 20) Azért, mert aki elfogadja Jézus társaságát, 
az át tudja menteni karácsonyát a hétköznapokba. Minden külső-
ség eltűnhet, de a karácsony lényege: Jézus Krisztus jelenléte az 
életünkben, az megmarad.  
 
Az ünnepi istentiszteletek rendje: 
Szentestei istentisztelet (gyermekműsor) – 18.00 óra 
Karácsony I. de. istentisztelet (úrvacsora) – 11.00 óra 
Karácsony I. du. istentisztelet (legátus) – 16.00 óra 
Karácsony II. de. istentisztelet (legátus) – 11.00 óra 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra! 
 
 

Végezetül községünk minden kedves lakójának áldott 
karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánok!  

Kozma Mihály 
ref. lelkész 

 

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 

 
Szeretem a karácsonyt, mégis néha haragszom miatta. 

Szép ünnep az, melyet emberek találtak ki, hogy isteni üzenet 
hordozója legyen, s ha ezt a küldetését betölti, áldás forrása 
mindenki számára. Azonban hazug bálvánnyá tesszük, ha üzene-
tével nem törődve visszaélünk vele, és az élő Isten helyett bármi 
mást teszünk középpontjává. 

Velünk az Isten! Kit érdekel ez ma? Hiszen mi vagyunk 
saját isteneink, nem kell ennél több, nagyobb. Ki merészelne 
minket letaszítani gondos munkával elkészített trónusainkról? 

Velünk az Isten! Kit érdekel ma ez? Miközben ezer gond 
emészt, és úgy érezzük: nem is igaz, nincs velünk. Talán éppen 
ellenünk van. Úgy véljük, joggal lázadunk ellene, és elutasítjuk. 

Velünk az Isten! Kit érdekel ma ez? Egy olyan korban, 
amikor istentelenségen felnőtt nemzedékek gátlástalanul élik ki 
felizzított vágyaikat. Miért is kellene Isten, amikor nélküle is 
bőven találunk magunknak jobban tetsző elfoglaltságot? 

Velünk az Isten! Ki törődik vele? Pedig égbekiáltó ellentét 
feszül e szóban. Ha valóban itt van, hogyhogy nem emészti el 
bűnös életünket szentségének tüze? Hogyhogy nem félemlít meg 
dicsősége? Miért nem ítél, miért nem vet véget ez ellenséges 
világnak?  

Mégis velünk van. Ha Ő nem lenne, akkor rég kihalt volna 
már minden tisztesség, szép, jó, szeretet, és minden, ami emberré 
tesz. Ha Ő nem lenne velünk, rég nem lenne miből merítenünk, 
hogy nyomorult életünket fenntarthassuk. Ha Ő nem lenne ve-
lünk, nem lenne reményünk új életre és lelki növekedésre. Ve-
lünk van, mint éltető levegő, tápláló kenyér. Nem vesszük észre, 
hogy mindaz a sok jó, ami oly természetes, tőle származik. Még-
is velünk van. És ez a MÉGIS a legnagyobb jele az Ő szereteté-
nek. Te meddig maradsz ott, ahol észre sem vesznek, ahol nem 
ismernek, mégis megcsúfolnak, ahol ellenségnek tartanak, ahol 
bitorolják a téged megillető helyet? Ő mégis velünk van. Ke-
gyelmet és üdvöt kínál. 

Ugyanakkor a karácsony üzenete ennél még mindig több. 
Így szól: velünk az Isten. Nem csupán természeti erőként, vagy 
személytelen gondviselésként. Ő üzen, és választ vár. Ő vezet, és 
követőket keres. Ő tanít, és minden percben próbára is tesz. Igen, 
Ő embert szeretne faragni belőlünk. Embert, aki Isten képe. 
Embert, aki látja a láthatatlant, ismeri az elérhetetlent és bemu-
tatja életével. Barátságot kínál, és embert keres, aki barátjává 
fogadja Őt. Velünk van személyesen. Ennél kevesebbel soha ne 
elégedj meg.  

Dezső Gergely 

 

KÁLVIN KUPA 

 

Asztalitenisz-verseny 
a Nyírségi Református Egyházmegyében 

 

Apagy község életének egyik erőssége a településen 
több évtized óta eredményesen működő asztalitenisz szakosz-
tály. Adódott tehát az ötlet, hogy szervezzünk egy olyan 
versenyt, ahol a Nyírségi Református Egyházmegye asztali-
teniszezni tudó és szerető gyermekei, fiataljai, gyülekezeti 
tagjai és lelkipásztorai összemérhetik tudásukat. A Kálvin 
évben a többi egyházmegyei program mellett így is szerettük 
volna kifejezni az egyházmegye gyülekezeteinek összetarto-
zását. 

2009. november 7-én délelőtt közel negyvenen gyűl-
tünk össze Apagyon a gyülekezeti teremben, ahonnan rövid 
elcsendesedés és számbavétel után átmentünk a helyi általá-
nos iskola tornatermébe. A verseny két kategóriában zajlott, a 

résztvevők a felnőtt és a gyermek korcsoportban mérkőztek 
meg egymással. A jelenlévők nem csak jól érezték magukat, 
hanem színvonalas mérkőzéseken érték el a helyezéseket. A 
díjakat Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházme-
gye esperese és Kiss István, Apagy község polgármestere 
adta át. 

A résztvevők egyöntetű véleménye szerint olyan jó volt 
ez a nap, hogy várjuk a folytatást, amely reménység szerint a 
jövő évben Nyírbátorban lesz. 

Kozma Mihály 
ref. lelkész 
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ASZTALITENISZ 
 

Átvészeltük az őszt 
 

Az NB I-es bajnokságban szereplő első csapatunk célja 
ebben a bajnoki évben a biztos bennmaradás kivívása. Ennek 
megfelelően a csapat 4 győzelemmel és 5 vereséggel zárt a 7. 
helyen. Szerezhettünk volna 2-3. ponttal többet is, de kétszer 
veszítettünk 10-8-ra úgy hogy akár a győzelem is meglehetett 
volna. De ne legyünk telhetetlenek, a 10 csapatos bajnokság-
ból 2 csapat esik ki, így a 7. hely reményt ad a tavaszi folyta-
tásra is. 

Az NB II-ben újoncként szereplő második csapatunk 
számára a tisztes helytállás volt az elvárás az igen csak erős 
mezőnyben. Nem kis meglepetésre sikerült 2 győzelmet és 
egy döntetlent elérni és ezzel az 5 ponttal nem zárjuk kieső 
helyen az őszt, az első csapattal azonos helyezést értünk el, 
azaz 7. a csapat. Ebben az osztályban a 10 csapatból viszont 
3 kieső lesz így nagyon nehéz tavasz vár a csapatra. 

A megyei Bajnokságban is jelen vagyunk több-
kevesebb sikerrel. Bízunk benne, hogy a tavaszi folytatásban 
a megyei I. és megyei II. osztályban is dobogós helyezésért 
küzdhetünk. 

Utánpótlás versenyzőink készülnek a megyei korosztá-
lyos versenyekre és a diákolimpiára. 

Oszlánszki László - szakosztályvezető 

 

 
 
December 4‐én ünnepelte 50. születésnapját Oszlánszki 
László, amit természetesen az asztalitenisz szakosztály 

tagjai is megünnepeltek. 
Mi is gratulálunk,  további sikeres éveket és jó egészsé‐

get kívánunk neki!
 

LABDARÚGÁS 
 

Befejeződött a Megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
2009/2010. évi szezonjának őszi idénye. Felnőtt csapatunk a 
vezetőség által kitűzött célnak megfelelően elérte a 6. helye-
zést (a tavaszi szezonban e helyezés megtartása óriási fegy-
vertény lenne). A lejátszott 15 mérkőzésből 7 győzelem 4 
döntetlen mellett 4 vereséget szenvedett a csapat. Kovács 
Zsolt kivételével, (aki csak az első fordulóban tudott szere-
pelni), a játékosokat szerencsére elkerülték a sérülések, hosz-
szabb ideig nem hiányzott senki. A csapat egész szezonban 
jól védekezett a kapott gólok száma 19, ettől az eredménytől 
csak Nagykálló és Gávavencsellő csapatai kaptak keveseb-
bet. A két kapusunk kiválóan szerepelt, több büntetőt hárítot-
tak, valamint Stekler Attila akciógólt is tudott szerezni. Tá-
madójátékunkra sem lehet panasz: 5. legtöbb gólt szereztünk, 
ettől még előrébb is végeztünk volna, ha a Máriapócsi csapat 
nem csak egy félidőt játszik velünk, de a 13:0 is nagyon 
szépen mutatott. 

Nagy játékosmozgás a télen sem várható, ha nem igazol 
el senki valószínűleg nem is igazolunk. Korpás Zoltán a téli 
felkészülést már a felnőttekkel kezdi meg, és reméljük Ko-
vács Zsolt is játékra alkalmas lesz. Az ifjúsági csapatunk 
szintén jól szerepelt, a 13. helyen zárta az őszt, (a fiatal csa-
patunk több ellenfelének is feladta a leckét). A 14. évüket 
betöltött gyerekek jelentkezését továbbra is várjuk. A téli 
szünetben részt veszünk a hagyományos JOMA kupán. A 
tavaszi felkészülés a bajnoki rajt előtt egy hónappal kezdő-
dik, edzőmérkőzések lekötése folyamatban van. Szeretnék 
annak a pár „törzsszurkolónak” külön, és minden APAGY 
Sport Egyesületben szereplő  játékosnak, vezetőnek, edző-
nek, szponzoroknak, de természetesen minden Apagy-i la-
kosnak és sportot szerető személynek eredményekben gazdag 
és Boldog Új Évet kívánni. 

Szegfü Mihály – edző 

IDŐSEK OTTHONA 
 

 
 

Apagy Község Önkormányzata Idősek Otthona minden lakó-
ja és dolgozója, békés, boldog karácsonyt és sikeres új esz-
tendőt kíván, minden apagyi lakosnak! 

Szűcs Tiborné - intézményvezető 
 
 

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

2 0 0 9 .  o k t ó b e r  -  d e c e m b e r  
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 . c o m  

I S S N  2 0 6 0 - 1 1 6 6  (nyomatott kiad.) 
I S S N  2 0 6 0 - 1 1 7 4  (online kiad.) 

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  


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal

