
AZ APAGYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 

2013. NOVEMBER - DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

AAAPAGYIPAGYIPAGYI   HHHÍRMONDÓÍRMONDÓÍRMONDÓ   

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁN APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!  
Ismét lassan eltelik egy esztendő. Az év utolsó hónapjában 

elkezdődött az advent, a karácsony ünnepére való felkészülés 
ideje. Ebben az időszakban szebbé, hangulatosabbá igyekeztük 
tenni a környezetünket, hogy az ünnepre minél inkább ráhango-
lódjunk. Ez fontos és szükséges, de tudjuk, hogy nem elegendő. 
Aki ugyanis az advent idején és az ünnepben nem csak múló han-
gulatot, ünnepi pillanatokat keres, az érzi, hogy ennél többre van 
szükség. Hála Istennek, az advent arra adatik nekünk legfőkép-
pen, hogy a karácsonyra lélekben is felkészüljünk, s ez másképpen 
nem lehetséges, csakis Istennel való kapcsolatunk erősítése által. S 
miért is ne tehetnénk ezt települési szinten. 

Ebben az esztendőben is az önkormányzat kezdeményezésére 
a község közös adventi koszorúja mellett, majd a templomban a 
négy egyház vezetésével és az apagyi női énekkar minden alkalom-

mal történő szolgálatával igyekeztünk az adventi vasárnap délutá-
nokat Istenre való lelki ráhangolódásban eltölteni. Az Igék, az 
Igék üzenetei, a szép adventi énekek és zenés előadások segítettek 
ebben. Mind a négy alkalommal az volt az érzésem Füle Lajos: 
Visszajön című versével élve, hogy ott vagyunk abban a drága 
menetben, amelyik nem csupán a karácsonyhoz, mint ünnephez 
közeledik, hanem magához Jézus Krisztushoz. Remélem, többen 
így éltük ezt meg. Ezek után mit kívánhatok az ünnepre? Boldog 
megérkezést! 

Kozma Mihály 

Füle Lajos: Visszajön 
 

Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja... 
Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra! 

 
Száll csuda híre szívből a szívbe, kétezer év a tanúja: 

Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra! 
 

Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének, 
Kétezer éve mennek Elébe boldogan, kik Neki élnek. 

 
Ott a helyed e drága menetben, életed KRISZTUSA vár rád. 
Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát! 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK 

SZOCIÁLIS TÜZIFA 

Az önkormányzat döntött 2014 évi kommunális adó mértéké-
ről, melynek összegét a rezsicsökkentést figyelembe véve 14.500 
Ft-ban határozta meg. 

ennek feltétele, hogy a szemétszállítást végző közszolgáltató 
hozzájáruljon, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormány-
zat fizesse meg a lakosok helyett a szemétgyűjtési díjat. 

A gyerek és felnőtt étkezés 2014 évi díj tételei csak minimális 
mértékben változnak, ennek mértéke napi 10 Ft. 

Az idősek otthona lakóinak térítési díját sajnos nagyobb mér-
tékben kellett megemelnünk. Ennek egyik indoka, hogy három 
éve nem volt díjemelés, a másik pedig az, hogy a napi háromszori 
étkezést a korábban megállapított normákból nem lehetett fedez-
ni. 

A havi térítési díj teljes összege 58.500 Ft.  
Kiss István 

polgármester 

A Belügyminisztérium által pályázati úton megnyert tűzifa 
mennyiségre 402 darab kérelem érkezett az önkormányzathoz. A 
beérkezett kérelmeket felülvizsgálva, a kérelmek indokait átnézve 
sajnos, de az állapítható meg, hogy a családok anyagi helyzete 
nagyon nehéz, a téli időszak még nagyobb terheket jelent.  

Vannak nagyon rendkívüli helyzetek, vannak olyan háztartá-
sok, akik felelőtle-
nül tűzifa nélkül 
várják a téli hóna-
pokat. Vannak 
olyan kérelmek is, 
akik úgy gondol-
ják, hogy ha más 
kap, akkor ő miért 
ne kapna. 
Ezeknek a szemé-

lyeknek szeretném felhívni a figyelmét, hogy ez nem jár senkinek, 
ezt a Kormány a kialakult jövedelmi és szociális viszonyokat fi-
gyelembe véve kívánja segítségképen nyújtani.  

Az önkormányzat átnézve a családok nehézségeit pályázatot 
nyújtott be, melyben a megnyert pályázati összeghez további 2,5 
millió Ft saját erőt kellett biztosítani.  

Így összesen 2000 q tűzifát osztunk ki de ez nyilván csak 
csökkentheti a jelentkező szükségletet, az anyagi kiadásokat. A 
kiszállított famennyiséget ha igénylik 800 Ft befizetése ellenében 
összefűrészeljük, és az idős egyedülállóak esetében berakjuk a 
tároló helyekre.  

Reméljük az ünnepek alatt, az iskolai szünetben a gyerekeknek 
biztosítani tudják a lakások melegségét.  

Kívánunk minden apagyi lakosnak Istentől Áldott Karácsonyi 

ünnepeket és Boldog Új Évet.  

Kiss István, polgármester 

A projektgazda Közép-Nyírségi Önkormányzati 
Többcélú Kistérségi Társulásnak nem a Re-Cikli 
az első, foglalkoztatással összefüggő európai 
uniós projektje, amely hátrányos helyzetű embe-
rek munkaerő-piaci esélyeinek javítását célozza – 
mondta el Nagy Lajos a Társulás elnöke a Re-

Cikli Műhely ünnepi megnyitóján. A baktalórántházi szervezet 
egy korábbi projektjében komplex munkaerő-piaci szolgálta-
tásfejlesztést végzett. A Re-Cikli projektben a korábbi fejlesztő 
munkára alapozva, annak tapasztalataira támaszkodva egy új 
célcsoport, a megváltozott munkaképességű emberek szakmai 
támogatását célozzák meg a kistérség munkatársai a Revita 
Alapítvány és a KONTAKTUS Egyesület közreműködésével. 

A 2013 júniusában indult 22 hónapos időtartamú projekt 
egyik fontos mérföldkövéhez érkezett. November 12-én Sol-
tész Miklós szociális és családügyi államtitkár jelenlétében 
átadták a felújított Kistérségi Irodát és a Re-Cikli Műhelyt. 
Ebben a hiánypótló lakossági szolgáltatásokat biztosító szer-
vizműhelyben a projekt során felkészített, kiképzett megválto-
zott munkaképességű emberek dolgoznak majd. 

A Re-Cikli Műhelyátadó rendezvényén Soltész Miklós szoci-
ális és családügyi államtitkár kifejtette, hogy a szociális szféra 
ügyeit a kormány mindig kiemelten támogatta. Jó tapasztala-

tok vannak az egységesített támogatási 
rendszerről, ami a megváltozott munka-
képességű emberek foglalkoztatását se-
gíti, valamint a rehabilitációs kártyáról, 
amellyel a foglalkoztatottak száma eléri a 
20 000 főt. Kovács Sándor a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnö-
ke arról beszélt, hogy az ilyen jellegű 
esélyteremtő és vidékfejlesztő programo-
kat a megyei önkormányzat is üdvözli. 

A november 12-én átadott Re-Cikli 
Műhely jelenleg még nem üzemel, ott 
még nem dolgoznak, hiszen a megválto-
zott munkaképességű emberek képzése 

csak október 21-én indult el a kerékpárműszerész és a gépla-
katos képzésekkel. Az adminisztrátorok képzése pedig 2014 
márciusában startol majd. Azt, hogy ki kerül be a Re-Cikli mű-
helyhálózat csapatába, majd csak a projekt utolsó harmadá-
ban, 2014 végén dől el. 

A műhely várhatóan 2014 januárjában nyitja meg kapuit. A 
Revita Alapítvány lakossági felmérésén alapuló szolgáltatások 
bevezetését két tapasztalt szervizmunkatárs végzi, akik a cél-
csoport gyakorlati felkészítésében is aktívan részt vesznek 
majd. 

A projektbe bevont megváltozott munkaképességű embe-
rek számára a képzéseken túl olyan munkaerő-piaci szolgálta-
tásokat biztosítanak, amelyek hatékonyabbá és eredménye-
sebbé teszik elhelyezkedésüket a nyílt munkaerőpiacon. Azok 
számára is elérhetőek lesznek a humánszolgáltatások a pro-
jekt hátralévő időtartama alatt, akik most kimaradtak a képzé-
si lehetőségből. 

Az egyéni és csoportos tanácsadások, tréningek mellett az 
álláskeresési technikákkal is megismerkednek majd. Nagy 
hangsúlyt kap az önfoglalkoztatóvá váláshoz szükséges isme-
retek átadása, az érdeklődők még a vállalkozás beindítását 
segítő pályázatok beadásában, az üzleti terveik elkészítésében 
is segítséget fognak kapni. 

A Re-Cikli az újrahasznosítás jegyében 
„Guruló jármű építésre fel!” modellpályá-
zatot hirdetett. A versenyre 16 guruló 
alkotás érkezett, amelyekre a Re-Cikli 
Műhely facebook oldalán lehetett szavaz-
ni. A Műhelyátadó rendezvényen ennek a 
pályázatnak az eredményhirdetésére is 
sor került két általános iskolás, valamint 
felnőtt kategóriákban. A Re-Cikli Műhely-
ben az alkotásokból nyílt kiállítást lehet 
megtekinteni. Decemberben és január-
ban ezek művek egy vándorkiállítás kere-
tében előbb Leveleken, majd Nyírmadán 
lesznek megcsodálhatók. 

SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR ADTA ÁT A RE-CIKLI MŰHELYT ÉS KISTÉRSÉGI IRODÁT  



3. OLDAL   XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

Szövés szakmai bemutató zajlott Gráf Zsuzsanna szövő vezetésével október 16-19-én, amelyet a számos érdeklődő látogatott 
meg. 

Alig egy hónappal később, november 20-23-ig tűzzománc szakmai bemutatót vezetett Kiss Gyuláné zománcművész. A felnőt-
tek és a gyerekek egyaránt tetszetős alkotásokat vihettek haza otthonaikba. 

Nemzetközi kézműves találkozó és bemutató zajlott településünkön. Tizenkét kárpátaljai kézműves alkotóművész látogatta 
meg kézműves műhelyünket november 30-án a kölcsönös tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés céljával. A látogatók csoportját dr. 
Tarpai József, az Ukrán-Magyar Területfejlesztési Iroda igazgatója és Prof. Dr. Hanusz Árpád, a Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei szervezetének elnöke vezette. Kiss István, Apagy község polgármestere köszöntötte a Beregszászról és környékéről 
érkezett vendégeket. A találkozó programját Dezső Gerelyné kézművesház vezető állította össze, a megvalósításában Palicz Zoltánné 
szalmafonó népi iparművész, Fehér Mihály kosárfonó népi iparművész és Tóth József 
bőrműves, sallangkészítő működtek közre bemutatóval és foglalkoztatással. A vendéglá-
tók kiállítással is bemutatták eddigi munkájuk eredményét a kárpátaljai látogatóknak, akik 
nagy érdeklődéssel és aktivitással vettek részt a programban. 

Az elmúlt negyedévben is rendszeresen részt veszünk a nyíregyházi Korzó üzletköz-
pont Kor-kép piacán. Ezen felül a karácsonyi vásárnak is résztvevői a felnőtt alkotóhá-
zunk tagjai. 

A „Tegyük szebbé környezetünket” című projekt alapú programunk részeként a 
Művelődési Ház tetőterében falakat festettünk át, ez a tevékenység „ócenárium projekt” 
címet kapta. Felnőtt és gyermek alkotóházunk tagjai elkészítették a község adventi ko-
szorúját. 

A Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárral 
együttműködésben olvasásnépszerűsítő és 
kézműves foglalkozásokat valósítottunk meg 
megyeszerte. Egy alkalommal a könyvtárosok 
számára a kézművesházban bemutatót szer-
veztünk. 
A Türr István Intézet Helyi Esélyegyenlőségi 
Programok címmel szervezett workshopot 
december 10-én, amelyen a kézművesház 
meghívott kiállítóként vett részt. 
   Apagyon a Művelődési Házban december 
20-án 15 órai kezdettel szervezzük meg ha-
gyományos karácsonyi forgatagunkat, amelyen családi kézműves délutánnal, karácsony-
fa díszítéssel, társas játékokkal, vásárral és más programokkal várjuk látogatóinkat. Ez 
évben is meghirdetjük ”Apagy mézeskalács utcája” címmel a mézeskalács házikó készí-
tést.  
Az idősek otthonában és az óvodában rendszeresen tart foglalkozásokat Dezső Ger-
gelyné kézművesház vezető. 
   A MATEHETSZ eszközbeszerzési pályázata (OPER 2062) újabb lehetőséget biztosí-
tott arra, hogy a kézműves műhely eszközkészlete egy mángorló asztallal bővüljön és 
anyagot szerezzünk be. Reméljük, a következő esztendőben sokan kipróbálhatják majd az 
újdonságokat. 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK ORSZÁGOS NYILVÁNTARTÁSÁRÓL  

KÉZMŰVESHÁZ ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET 

2013. november 15-én hatályba lép az egyes törvényeknek a 

szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával 

összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CLVIII. törvény, vala-

mint a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántar-

tásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet, amely a jegy-

zők, illetve a járási hivatal által, a pénzbeli ellátásokról vezetendő 

nyilvántartás adatainak körét kibővíti, ennek megfelelően az ellá-

tások iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványok 

tartalma is módosul. A hivatkozott jogszabályok továbbá rendel-

keznek a Pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyil-

vántartási rendszerének (a továbbiakban: PTR) létrehozásáról. 

A cél egy egységes, országos nyilvántartás létrehozása, amely 

támogatja a pénzbeli és természetbeni ellátások elbírálásához kap-

csolódó feladatokat. A pénzbeli és természetbeni ellátások egysé-

ges nyilvántartásával kapcsolatos távlati cél a rendszer átláthatósá-

gának növelése, valamint a nem jogszerű párhuzamos ellátások 

kiszűrése a támogatások megítélésében. Ennek következtében pl a 

családi állapotra vonatkozóan valamennyi kérelem esetén csak 

egységes nyilatkozat fogadható el. 

A 2013-as évben a hatályos jogszabályok alapján a következő 

hat ellátás - időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális se-

gély), lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - kerül a nyilvántartásba 

adatszolgáltatási szinten. Az adatszolgáltatási kötelezettség az 

adatfeltöltés kezdetén, a már jogerős határozattal megállapí-

tott és a folyamatban lévő ügyekre vonatkozik.  

A kérelem formanyomtatványai megváltoztak, kérjük a lakos-

ságot az új nyomtatványokat használják a későbbiekben.  

Dr. Tóth Tibor, jegyző 

(folytatás a 4. oldalon) 
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NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

KÉZMŰVESHÁZ ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET 

Rendszeres foglalkozásaink a megszokott időpontban zajlanak. 
Minden kedden 17 órától felnőtt alkotóház, minden pénte-
ken 16 órától a gyermek és ifjúsági klub várja látogatóit. 

   A Baktalórántházi Kistérségben megvalósuló TÁMOP-5.2.3-
09/1-2010-0001 számú „Lehet jobb a gyerekeknek a 
Baktalórántházi Kistérségben” című pályázati programot az Eu-
rópai Unió és a Magyar Állam támogatja. A program az Európai 

Szociális Alap közreműködésével valósul meg. 
   Köszönjük Apagy Község Önkormányzatának és a Művelő-

dési Ház minden munkatársának, hogy munkánkat együttműkö-
désükkel támogatják. 

   Honlapunk: www.dgweb.hu/ifiapagy/ 
Dezső Gergelyné, kézművesház vezető 

Dr. Dezső Gergely, elnök 

(folytatás a 3. oldalról) 

EGYÜTT A TELEHÁZBAN: CSALÁDI NAP  

A tapasztalat azt mutatta, hogy hiánypótló rendezvényt sikerült lebo-
nyolítani településünkön. Több mint száz ember - kicsik és nagyok egya-
ránt - vett  részt a Családi Napon!  Volt ott mindenféle jó: társasjátékok, 
csocsó, asztalitenisz, csillámtetoválás, kéznyomat készítés, póker, csoki, 
színezős nyalóka, kitűnő hangulat, nevetés. 

Aki el tudott jönni, biztosan jól érezte magát. Aki pedig nem, annak 
elárulom, hogy tervezünk még hasonló programot. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a segítőknek, akik nél-
kül mindez nem valósulhatott volna meg. 

A Családi Nap az alábbi projekt keretein belül valósult meg: Hátrányos 
helyzetű csoportokat támogató tevékenységek megvalósítása a baktaló-
rántházai kistérségben TÁMOP-5.1.1-11/A-2012-0010.  

Zubály Sándor 

MOZGALMAS ÉV VÉGE 
Intézményünk gazdag programokat tudhat az elmúlt időszakban maga mögött. Egyik nagy eseményünk volt az óvoda és bölcsőde 

szervezésében megtartott bál. A bált megelőzően ruhabörzét és papírgyűjtést tartottunk, annak érdekében, hogy ebből fedezzük a 
bálhoz szükséges anyagi kiadásokat. Mindkét akció sikeres volt, de különösen a papírgyűjtés, amelyhez egy pályázat is kapcsolódott. A 
legnagyobb mennyiségű papírhulladékot beszállítókat külön díjazta a szervező. 39 intézmény nevezett be erre a versenyre, közülük 
intézményünk az 1. helyezést érte el. Így 40.000 Ft értékű készpénzzel és 40.000 Ft 
értékű játék vásárlási utalvánnyal lettünk gazdagabbak. Köszönjük a papírgyűjtésben 
résztvevőknek a támogatást. A játékutalványt természetesen a mikulás és karácsonyi 
ünnepre szántuk, hogy ezekkel örvendeztessük meg a gyerekeket. 

A bál megszervezése gördülékenyen ment, a szülői munkaközösség is aktívan 
bekapcsolódott, az óvodás korú gyerekek, az iskolai néptánccsoport, a településünk 
kórusa és az intézmény dolgozói műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Az est 
színvonalát a Carpathian Dance tánccsoport emelte. A báli hangulat fergetegesnek 
bizonyult, a visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát. Nagyon köszönjük a 
támogatásokat, felajánlásokat, a gyermekek, az óvoda és bölcsőde dolgozói nevében. 
Nagy örömmel tölt el minket az a tény, hogy az elmúlt évek egyik legnagyobb bevé-
telét eredményezte a rendezvény. A bevételből az udvari játékeszközöket cseréljük, 
illetve felújítjuk, és az egyik csoportszobából hiányzó galériát szeretnénk megépíteni. 

A gyermekek lelkesen készülnek az elkövetkezendő ünnepekre. Az ünnepi han-
gulat megteremtéséhez sok-sok programmal járulunk hozzá. A nyíregyházi Vikár 
Sándor Zeneiskolába hangversenyen vettünk részt, majd ellátogattunk a Városház-
ára, ahol a Mikulással találkoztak a gyermekek. Itt megtekintettük a Macikiállítást is, 
a gyerekek nagyon elcsodálkoztak a kiállított játékeszközökön. Élmény volt számuk-
ra a Városháza előtti karácsonyi díszletbe öltöztetett tér. 

A helyi munkaközösség bábműsorral készült a gyerekeknek az ünnephez kapcso-
lódóan. A Kézműves Műhely vezetőjével kézműves foglalkozáson vettek részt a 
gyerekek, melyen ajándékot készítettek. A Baktalórántházi Kistérség támogatásával a 
Móricz Zsigmond Színház színészei Karácsonyi ráhangolódás címmel zenés műsort 
adtak a gyermekeknek. Természetesen nem maradt el a mézeskalács sütés, amelyen 
a szülők is részt vettek. A hagyományokat megőrizve közös fenyőfa öltöztetéssel, a 
nagycsoportosok pásztorjátékával gazdagítottuk ezt az eseménysorozatot. A Tele-
házban megtartott karácsonyi forgatagban is részt veszünk a gyermekkel és a szüle-
ikkel közösen. 

Az Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde gyermekei és dolgozói nevében Áldott 
Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánok. 

Kissné Leveleki Mária, intézményvezető 
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HÍREK ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL 

ÜNNEPSÉGEK 

Az iskolás tanulók, tanárok, meghívott vendégek 

október hónapban két alkalommal gyűltek össze em-

lékező ünnepségre a Teleházban. Október 6. , az 

aradi vértanúk kivégzésének emléknapja. A 6. és 7. 

osztályos diákok méltóképpen emlékeztek az 1849-

ben történt eseményre, a 13 vértanú és gróf Batth-

yány Lajos miniszterelnök bátorságára, hősiességére. 

Október 23-án az 5. és 6. osztályosok elevenítették 

fel az 1956-os eseményeket. Versekkel, dalokkal, ze-

neszámokkal, korabeli filmrészletekkel színesítették a 

műsort. 

„LEHET JOBB A GYEREKEKNEK” 

A Lehet jobb a gyerekeknek a Baktalórántházi Kistérségben pályázat 

segítségével 32 tanuló és kísérőik látogathattak el október 24-én Poroszlóra, 

A Tisza-tavi Ökocentrumba. A látogatók számára kialakított főépületben és 

kint a szabadban körbekerített részen sokféle állattal ismerkedhettek meg, 

láthatták közelről azokat. Szép látványt nyújtott a sok-sok akvárium élővilá-

ga, a kiállítások. Érdekes volt a vidrák látványetetése. A finom ebéd után a 

gyerekek a játszóteret vidáman vették birtokukba. Legérdekesebb a vizes-

játék volt, ahol lehetett a vízen mozgó faépítményeken járni, csónakázni, 

tutajozni. A gyerekek élmé-

nyekkel gazdagon tértek 

haza. A kirándulás teljes 

költségét a pályázat biztosí-

totta. 

Ugyanezen pályázat 

nyújtott lehetőséget 15 

iskolás tanulónak úszótan-

folyamon való részvételre. 

Az oktatás nyolc alkalom-

mal Vásárosnaményban a 

Szilva fürdőben zajlott le. 

A gyerekek utaztatását, 

oktatását, az úszáshoz 

szükséges kellékeket szin-

tén a gyerekesély pályázat 

költségei fedezték. Köszön-

jük a lehetőséget!  

ÜNNEPSÉGEK ÜNNEPSÉGEK 

Iskolánk is benevezett erre az országos felhívásra, mely októ-

ber 11-én zajlott le. Tanulók és tanárok nagy készülődéssel vár-

ták ezt a napot. A fő feladat 2013 méter táv lefutása volt. A 

résztvevők mindannyian teljesítették. A különböző korcsoport-

okban az első 10 helyezett jutalmat vehetett át. Külön díjat kap-

tak azok a tanulók, akik nehezebben, csak nagy erőfeszítéssel és 

akarattal tudták ezt teljesíteni. Ezen kívül még érdeklődéssel 

vettek részt különböző állomásokon, ahol mozgásos tevékeny-

ségek vártak mindenkire: aerobik, asztalitenisz, tollaslabda, ke-

rékpározás, kispályás foci.  Az októberi szép napsütésben min-

denkinek jólesett a mozgás.  

Iskolánkból négy tanuló vett részt Magyon az iskolaszövetsé-

gi népdaléneklési versenyen, melynek mottója: „Magyarország 

szeretlek”. A népdalokban megjelentek hazánk szép tájai, váro-

sai. Versenyzőink sikeresen szerepeltek. Közülük a zsűri Szegfű 

Anna 8. osztályos 

tanulót az első 

h e l y e z é s é r t , 

Herczku Renáta 6. 

osztályos és Ko-

zák Flóra 4. osztá-

lyos tanulókat a 

harmadik helyezé-

sért könyvvel és 

oklevéllel jutal-

mazta, Fekó Anna 

2. osztályos tanuló 

emléklapot vehe-

tett át. Gratulá-

lunk!  

A közelgő ünnepek alkalmából az iskola tanulói és dolgozói nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 

sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kívánunk!  

Benga András, igazgató 

Siklódi Lászlóné, igazgatóhelyettes 
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

Emberi életünkben fontos kérdések a várakozás, a keresés, a 
találkozás. Adventi időben még jobban kiteljesednek, ezek az 
életünket átszövő gondolatok. Ennek az időszaknak vannak em-
beri és vallási értékei is. 

Készülünk az Úrral való találkozásra, próbáljuk magunkban 
összerakosgatni, felépíteni a szeretet, a béke, a jóság apró kis szi-
lánkjait. Ehhez pedig szükségünk van bátorságra, alázatra, kitar-
tásra. Csak így ismerhetjük fel és így lehetünk követői annak akit 
várunk a Messiást.  

Nemrégiben olvastam egy történetet amit szeretnék megoszta-
ni minden kedves olvasóval. A történet egy öreg néniről szól, aki 
nagyon sokat imádkozott és várta az Istent. Egy alkalommal az Úr 
hangja megszólította, és ezt mondta: ma meglátogatlak. A néni 
nagyon készült a látogatásra. Mindenkit elküldött magától, aki 
aznap kereste, vagy segítségét kérte: a szomszédot, a koldust, a 
kisfiút aki gombokat árult ezzel segítve a családját, hogy legyen 
kenyerük. Én Istent várom mondogatta. De Isten nem jött, csak 
álmában szólt hozzá: Háromszor jöttem el hozzád és háromszor 
utasítottál el. 

A történet rávilágít arra, hogy embertársainkban akikkel éle-
tünk útjain találkozunk, Isten van jelen! Sokszor nehéz tisztán, 
világosan látni, de Jézus aki karácsony éjszakáján megszületett, 

segít nekünk, úti társunkká 
lett életünk sokszor rögös, 
nehéz útjain. 

Példát, segítséget, tá-
maszt ad, hogy kiismerjük 
magunkat ebben a zűrzava-
ros, sokszor szeretet nélküli 
világban. Példát ad, hogy 
jóakaratú emberekké vál-
junk, akikbe szeretet, jóság 
és igazságosság lakozik. 

Karácsonyra készülünk. Legyen ez az ünnep szíveinket és 
emberi kapcsolatainkat formáló, lelkeinket megérintő ünneppé. 
Ehhez kell bátorság, kitartás, mérhetetlen szeretet, mert csak így 
látogathat meg bennünket Isten, és csak akkor születhet meg szá-
munkra a Messiás, az Üdvözítő. Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden kedves falubelinek Istentől áldott, békés, szeretetteljes 
ünnepeket. 

Gyermekeink pásztorjátékkal készülnek amelyet december 22.
-én, 3/4 5-kor adnak elő templomunkban. 

Ignáczné Fejes Ildikó 

Ünnepi miserend: 
 

- december 24.: 22:00 óra 

- december 25.: 11:00 óra 

- december 26.: 11:00 óra 

- Szentcsalád vasárnapján 

 december 29.: 11:00 óra 

- december 31.: 16:00 óra 

- január 1.: 10:30 óra  

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

Karácsonyi ikon 
   A keleti egyházban az ikonok 
mindig fontos szerepet töltöttek be. 
Az eredeti célját és mondanivalóját 
nagyon sokan félre értették, félre 
magyarázták, ami miatt aztán na-
gyon sok vita, konfliktus keletkezett 
az egyház történetében. Nem fela-
datom és célom, hogy most ezekről 
szóljak. Az ikonok ősidőktől fogva 
az egyszerű tanulatlan emberek 
hittankönyve volt, másrészt pedig 
közel hozta számukra az Isten vilá-
gát. Azt a világot, melyben az em-
ber a szentek közösségében élheti 
meg hitét. Karácsonyi gondolatai-
mat egy ikonkép magyarázatához 
fűzöm. 

A három hegy 
A karácsonyi ikonra tekintve az első legszembetűnőbb kép a 

három hegy, ami a Szentháromságot jelenti. A középső hegy ki-
szélesedik, s annak tövébe születik a Messiás. A hegy ősidők óta 
az isteni szépséget jelenti. Az ószövetségben is a hegyre kell föl-
menni Mózesnek, hogy találkozzék Istennel. A hegyi beszéd és a 
Golgota hegye is isteni kinyilatkoztatás: a Szentháromság legtelje-
sebb önfeltárása és önközlése. Amennyit a hegyek megmutatnak a 
Szentháromságból, annyit el is rejtenek. Krisztus születésével a 
hegy megnyílt, de nem tűnt el. 

A hegy nem adja önmagát könnyen, aki alábecsüli az nagyon 
sokat veszíthet, végső soron önmagát is elveszítheti, viszont a 
csúcs öröme páratlan és mindenért kárpótol. A misztériumba—
titokba—való bepillantást ezért nem is nevezzük „megértésnek”, 
inkább belátásnak, megvilágosodásnak. A hegy azért is Isten titká-
nak a jele, mert oda nehéz feljutni. A lejtőn lefelé mindig nagy a 
tülekedés, a lecsúszás gyors, könnyű és hangos. Felfelé az út csön-
des és nehéz. Ráadásul minden út egyedi, ugyanúgy senki nem tud 
felmenni a hegyre. A karácsonyi ikon hangsúlyozza számunkra, 

hogy jelen van a hegy, 
de megszületett a Fiú 
is, és jelzi, hogy Isten-
ről még mindig töb-
bet nem tudunk, mint 
amit tudunk. Ezért a 
keresztény ember 
állandó töprengő 
marad a születés sötét 
barlangja előtt, vagy a kereszt tövében. 

Csillag 
A csillag az Atyától származó jel, ami odavezeti a kereső nap-

keleti bölcseket a Messiáshoz. Minden ikonon fentről ered a fény. 
Nem más ez, mint új teremtés. Ahogy kezdetben az Atya mond-
ta:”Legyen világosság” ! A teremtés azt jelenti, hogy olyan minő-
ségű változás jön létre,  amire az emberi erő nem képes. A kará-
csonyi csillag fénye ma is Isten teremtő szavának a megjelenítője: 
„ Legyen világosság” !—legyen világosság bennem, a családom-
ban, munkámban, Egyházamban az egész Földön. A betlehemi 
csillag jel, Isten jele a teremtésben a természetben. A jeleket pedig 
észre kell venni. A napkeleti bölcsek azért vették észre a betlehe-
mi csillagot, mert volt rá szemük. De aki egy életen át nem veszi 
észre Isten jeleit, az biztosan tehet róla. A csillag a Fiúra az em-
berré lett Isten Fiára mutat. Akit nem lehet kikerülni. Előbb vagy 
utóbb, de mindenki szembe találja magát vele. Aki észre veszi a 
csillagot, azt teszi, amit a bölcsek tettek: nekivág az útnak. Nem 
fél a távolságtól, nem fél elhagyni otthonát. Aki nem tud elindulni 
az egyhelyben topog és életét körülveszi az értelmetlenség a kilá-
tástalanság. A bölcsek elindultak, hogy megkeressék az igazságot. 
Az igazságot, melyet nem az ész alkotja, hanem csak „ rájön”- 
hiszen az mindig is létezett.  Igy vezet el bennünket karácsony 
hite az Isten Fiához. 

Angyalok 
A karácsonyi ikonon elmaradhatatlan lények az angyalok. Az 

angyalok egy része Istent dicsőíti, ismét más angyalok azonban a 
pásztorok felé fordulnak, őket is Isten dicsőítésére buzdítva. Az 
angyalok szolgálat kettőssége nyilvánul meg: 

(folytatás a 7. oldalon) 

Karácsonyi liturgikus rend: 
 

- december 24.: 18:00 óra 

 Pásztorjáték, majd zsolozsma 

és liturgia 

- december 25.: 11:00 óra 

- december 26.: 11:00 óra 
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GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Istent dicsőíteni és az embereket szolgálni. 
A kettő egymást erősíti. Nem lehet pusztán  Istent dicsőíteni ,--
lenézvén a világot és az embert. Ugyanakkor az ember szolgálata 
sem képzelhető el Isten dicsőítése nélkül. Egy életen át, pusztán 
humanizmusból, karitász- szeretetből embereket szolgálni. Abból 
lesz a lelketlen rutin, kiégés, elfáradás undor. Aki az embert akarja 
szolgálni az forduljon Isten felé is. Az angyalok hangja a sötét 
éjszakában hangzik el. Az angyalok jelenléte fényességet áraszt. A 
mások által lenézett pásztorok, kik az éjszaka sötétjében vannak, 
ők lesznek részesei az angyalok énekének és fényességének. 

Pásztorok 
A pásztorok felülről, az angyalok seregétől kapják az örömhírt. 

Mintegy jelzése ez annak, hogy az ember önerőből nem képes 
felfogni Isten titkát, csak ha felülről hírt kap. Az emberi ész nem 
elegendő a titkok megértéséhez, ahhoz a hit teljességére van szük-
ség. A pásztorok is jelet kaptak. Jelet, mint Mózes, Gedeon, Zaka-
riás és Mária. Amikor Isten jelet ad, meghív az ő dicsőséges titká-

ba. Amikor az ember befogadja a jelet, elkezd töprengeni. S ha 
kezdi megérteni, egyre nagyobb öröm tölti el, s készen áll arra, 
hogy elinduljon. A pásztorok jelenléte nyilván utalás a zsidók nagy 
pásztorára Dávid királyra, akinek nemzetségéből származik majd a 
legfőbb pásztor Krisztus. Ezek a pásztorok  az angyal szavára 
elindultak és mentek ahhoz a Pásztorhoz, aki majd így szólt ön-
magáról:” Én vagyok a jó Pásztor…” Az első hódoló emberek 
nem a zsidó főpapok, hanem az egyszerű észrevétlen szegények. 
Azok a kicsinyek, akik mindig többet látnak, mint a nagyok. A 
kánai menyegző csodáját sem a nagyok látták először, hanem a 
szolgák, akik a vizet merítették. Ezért mondja Jézus: „ Ha nem 
lesztek olyanok mint a gyermek, nem mentek be az Isten Orszá-
gába”. 

---A karácsonyi ikonról szóló elmélkedést majd folytatom--- 
Minden Kedves Apagy- i lakosnak és családjuknak, kegyelmek-

ben gazdag áldott szent ünnepet kívánok. 
Buda Attila, esp. parochus 

(folytatás a 6. oldalról) 

MAGYAR APOSTOLI GYÜLEKEZET 

Gyermek 
 
Bevallom, gyermekkoromban egyáltalán nem érdekelt az, hogy 

mit tett Isten. Még karácsonykor sem. Sokkal inkább érdekelt az, 
hogy milyen ajándékot kapok, hogy mit eszünk majd, ki jön ven-
dégségbe, lesz-e hó és szánkózás. Az ünnep során számomra az 
volt értelmezhető, megfogható, amit megtapasztalhattam. Ma is 
emlékszem az ízekre, a hideg levegő csípésére, a szánkó döccené-
sére, a vendégsereg mormogó beszélgetésére, egy-egy felhangzó 
nevetésre. Bevallom, ma is gyermek vagyok. Fontos számomra az, 
amit megtapasztalhatok. Sokszor úgy érzem, hogy az elvek nem 
érnek semmit gyakorlati megvalósulás nélkül. Vajon baj ez, vagy 
éppen így van rendjén? 

Az angyalok ez mondták a pásztoroknak: „Üdvözítő született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez 
lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik 
a jászolban.” (Lk 2,11-12.) Az első mondat az elv, a másik a meg-
tapasztaláshoz vezető út: az ember elindul Isten útmutatása nyo-
mán, és VALÓBAN megtalálja azt, amit keres. 

A felnőttek hajlamosak lemondani erről a csodálatos lehetőség-
ről. Vannak, akik felsőbbrendűségnek tartják azt, ha az elveknél 
megmaradnak, és azok megvalósulásával nem foglalkoznak, vagy 
egyenesen lenézik azokat, akik így gondolkodnak. Pedig Isten 
ennél kimondhatatlanul többet kínál az embernek. 

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, 
akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Isten-
től születtek.” (Jn 1,12-13.) 

A címben említett gyermek nem Krisztus. Ő már felnőtt, meg-
halt a mi bűneinkért és fel is támadott, Királyok Királya és Urak-
nak Ura. A gyermekek mi vagyunk, sőt inkább mi LEHETÜNK, 
mert Isten erre hatalmazott fel bennünket. Olyan emberek lehe-
tünk, akik igényelhetik Istentől hit által ígéretei valós megtapaszta-
lását.  

Szépek és kedvesek lehetnek földi életünk kisgyermekkorának 
megtapasztalásai. Ugyanakkor Isten évről évre előbbre kíván ve-
zetni minket. Megvannak a felnőttkor csodái is, melyekre minden 
ember vár, és szüksége is van azokra. A bűn éjszakájában Isten 
gyújt világosságot, az elgyötört léleknek Ő tud újra igazi tisztasá-
got adni, a csüggedés mélységeiből Ő ad kivezető utat, Ő az, aki 
gondviselésével újra és újra megörvendeztet …, de ki tudná min-
dazt felsorolni, amivel Isten megajándékozza gyermekeit? Ezt élni 
és tapasztalni kell. Talán az örökkévalóságban lesz elegendő időnk 
arra, hogy elbeszéljük egymásnak, amit megtudtunk Istenről. 
Akarsz-e örökre Isten gyermeke lenni? 

December 25-én 10 órától zenés ünnepi istentiszteletünkre 
szeretettel várunk mindenkit. 

dr. Dezső Gergely, lelkipásztor 

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

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

Már az ószövetségi ember vigasztalása is 
ez az ígéret volt: veled leszek… Ezt az 
ígéretet kapta Mózes, ez az ígéret teszi ké-
pessé Józsuét a honfoglalásra. Ennek segít-
ségével kormányozták a népet a bírák, ezzel 
az ígérettel a szívükben merték kockára 

tenni életüket a próféták. De 
vajon miért jelentett oly sokat 
az Ószövetség emberének ez 
az ígéret? Azért, mert ahol és 
amikor ez elhangzott, ott ez 
szabadulást, győzelmet, jót 
jelentett. Akinek Isten a jelen-
létét, a vele létét ígéri, az előtt 
lehet bármi és bárki, nem vész 
el. Lehet előtte fáraó, Vörös-
tenger, Jerikó falai, erősebb és 
ügyesebb népek, modernebb 
technika – bármi: ha Isten 
vele, nem lehet senki és semmi 
eredményesen ellene. 

Ezt tudva érthetjük meg annak a névnek 
a sokat mondó jelentését, amellyel Máté 
evangéliuma az 

Az ünnepi istentiszteletek rendje: 
 

- december 24. 18:00 óra 

 Szentestei istentisztelet gyermekműsorral 

- december 25. 11:00 óra 

 Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 

- december 25. 16:00 óra 

 Karácsonyi ünnepi istentisztelet a legátus 

szolgálatával 

- december 26.: 11:00 óra 

 Karácsonyi ünnepi istentisztelet a legátus 

szolgálatával 

(folytatás a 8. oldalon) 



8. OLDAL   APAGYI HÍRMONDÓ XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 

A p a g y i  H í r m o n d ó  X V I I .  é v f o l y a m ,  4 .  s z á m  2 01 3 .  nov e m b e r — d ec e m be r  

M e g j e l e n i k :  ne g ye d é ve n t e .  K i a d ja :  Ap a g y  Kö z s é g  Ö nk o r má n yz a t a ,  Ap a gy ,  Ko s s u t h  u .  1 4 5 .  

A  k i a d á s ér t  f e l e l :  Ki s s  I s t v á n  p o l gá r me s t e r .  S z e r ke s z t ő k :  K ozm a  M i há l y ,  F e kó  A t t i l a  

S z e r k e s z t ő s é g :  Ap a g y i  T e le há z  Ap a g y ,  Ko 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 ma 7 . 7 @ g ma 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.)  

ASZTALITENISZ 

LABDARÚGÁS 

A Labdarúgó szakosztályunk mindenek előtt meg kívánja kö-
szönni a támogatóink egész éves közreműködését. Sajnos a csapat 
teljesítménye nem éri el a szurkolók által elvárt szintet, de együtt, 
közösen képesek lehetünk arra hogy ebben a kiélezett bajnokság-

ban a csapatunk elérje a biztos bent maradást. Békés Boldog Ka-
rácsonyt, és Boldog Új Évet Kívánunk Mindenkinek!  

Szegfű Mihály  
edző 

Befejeződtek az asztalitenisz csapatbajnokságok „őszi” mér-
kőzései, csapataink a várakozáson felül teljesítettek. Igaz ez az NB 
III-ban szereplő Útfestők-Apagy III. számú csapatára, akik újoncként 
a 2.helyen zártak. Kellett ehhez, hogy Fodor Géza 100 %-os telje-
sítményt produkáljon, és a beugróként szereplő Poór Tibor is 
nagyot alakítson. Nem vallottak szégyent a többiek sem, Zachár 
Sándor , Budai Péter, Németh Frigyes mindig hozták a fontos 
egyéni győzelmeket és a párosban is több bravúros győzelmet 
aratott a Fodor-Szabados László és a Zachár-Budai páros is. 

Ugyancsak kiemelkedő a megyei bajnokságban szereplő csapat a 3. 
helyezése, de utólag nézve az eredményeket ez még jobb is lehe-
tett volna, mivel Benga Andrással erősödött a csapat, Kiss Zoltán 
és Vakály János elváráson felül, és Papp Sándor is többször erőn 
felül teljesítettek. A tavaszi folytatásban nem biztos, hogy minden 
játékos rendelkezésre áll majd, mivel az NB -s csapatokban is 
számítunk a játékukra, így elképzelhető egy kis vissza esés az 
eredményességben. 

Az NB II-es csapat - amint az várható volt - nem tud megka-
paszkodni ebben az osztályban, de még nem reménytelen a hely-
zete. Szűcs Attila jól teljesít, és Nyikos Róbert még többre lenne 
képes. Sajnos Nagy Sándor már tavasszal nem tud szerepelni kül-
földi munkavégzése miatt, Ráti Sándort a megyeiben is lehet még 

szerepeltetni, hazatér ifj. Oszlánszki László, aki ebben a csapat-
ban játszik majd. 

Az NB I-es csapatunk ebben a felállásban a nagyon megerősö-
dött bajnokságban csak a biztos bennmaradásért küzd. Jelenleg a 
hetedik helyen áll, és ha ezt sikerül megőrizni akkor továbbra is 
megmarad az első osztályú tagságunk. Sajnos játékosaink eredmé-
nyessége ingadozó, így egy-két meccs kivételével nem tudtunk 
egységes csapatként szerepelni. Továbbra is Nagy Balázs húzza a 
csapatot, Berecki Dezső és Hodász László helyenként jó játékkal 
rukkol elő, míg a múlt évben csak az NB III-ban szereplő Fodor 
István mérkőzésről mérkőzésre jobb teljesítményt nyújt, és ez 
biztató lehet a tavaszi folytatásra. 

Játékosaink II.-III. osztályú ranglista versenyen indultak ahol a 
III. osztályú mezőnyben Fodor Géza első helyezést ért el, a 
II.osztályú mezőnyben Fodor István második, Nyikos Róbert 
harmadik helyen végzett. Az utánpótláskorú versenyzőink megyei 
emlékversenyen vettek részt ahol Polgári Balázs első, Jászter Bálint 
második és harmadik, Szegfü Réka és Polgári Zsófia harmadik 
helyezéseket értek el. 

A szakosztály vezetői és játékosai nevében békés karácsonyt 
és eredményes boldog új évet kívánok ! 

Oszlánszki László, szakosztályvezető 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 

ézsaiási prófécia beteljesedését 
hirdeti. Jézus az, aki az Immánu-
el, akiben valóság lett: velünk az 
Isten. 

Kívánom, melegítse át szí-
vünket ezen a karácsonyi ünne-
pen is az örömhír, és legyen 
bizonyosságunk, velünk az Isten 
Jézus Krisztusban. 

És kívánom, hogy vigasztal-
jon és bátorítson maga Jézus 

Krisztus ígéretével: „veletek 
vagyok minden napon”. Azért, 
mert aki ezt hiszi és elfogadja 
Jézus társaságát élete útján, az át 
tudja menteni karácsonyát a 
hétköznapokba, mert minden 
külsőség, vendég eltűnhet, de a 
karácsony lényege: Jézus Krisz-
tus jelenléte az életünkben, az 
megmarad.  

Ezen a karácsonyi ünnepen is 
lesz legátusunk, Bisits Dóra ér-

kezik hozzánk, aki a Debreceni 
Református Hittudományi Egye-
tem másodéves hallgatója. Fo-
gadjuk őt szeretettel. 

Szeretettel várjuk a reformá-
tus gyülekezet tagjait az ünnepi 
alkalmakra. 

Végezetül minden kedves 
apagyi lakosnak áldott karácso-
nyi ünnepet és nagyon boldog új 
esztendőt kívánok! 

Kozma Mihály, ref. lelkész 

(folytatás a 6. oldalról) 

ÚJABB NYÍRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYEI PROGRAM VOLT APAGYON 
November 23-án ismét összegyűlt a nyírségi református egyházmegye asztaliteniszező felnőtt-

jeinek egy jó része, hiszen az apagyi általános iskolában megrendezésre került a "Kálvin Kupa IV." 
asztalitenisz verseny. 

A tornát a helyi lelkipásztor rövid igei üzenete és Gaál Sándor esperes köszöntő szavai nyitot-
ták meg. Ezt követően két kategóriában lehetett nevezni, a profi és az amatőr kategóriában indulók 
küzdhettek a díjakért. A délelőtt folyamán több csoportban, körmérkőzések által mérethették meg 

magunkat a játékosok, melyet követően csak a legjobbak jutottak tovább a 
délutáni egyenes kieséses szakaszba. 
A verseny végeztével ki-ki megkapta jutalmát, de senki sem távozott üres kéz-
zel, mivel most is emlékéremmel jutalmaztuk minden jelenlévő teljesítményét. 
Hálás szívvel emlékezünk az együtt töltött kimerítő, de tartalmas napra, kö-
szönjük a szervezők munkáját, és a versenyzők megjelenését.  

Az Apagyi Idősek Ottho-

na lakói és dolgozói bé-

kés, boldog Karácsonyt és 

sikeres Új évet kívánnak 

minden apagyi lakosnak!  


