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APAGYI HÍRMONDÓ 

Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a karácsonyi 
készülődés, a várakozás ünnepi perceiben. Az év vége köze-
ledte újra ráirányítja figyelmünket, hogy újra eltelt egy év az 
életünkből, talán túl gyorsan, sok-sok örömmel, sikerrel, vagy 
akadályokkal, gondokkal, betegségekkel. 
Egy település életében minden évben vannak fontos események, ren-

dezvények, fejlesztések melyek hozzájárulnak az itt élők életkörülményei-
hez, a közösség alakulásához. Ha visszagondolok a mögöttünk hagyott 
évre nagyon nagy öröm számomra, hogy újra sikerült eredményeket elér-
ni és olyan pályázati forrásokhoz jutni, mely hosszú távon meghatározza 
a település jövőjét. 

Saját költségvetési forrásból tudtuk felújítani a ravatalozó épületét, a 
Béke utca szélesítését, kifizettük a halastóhoz kivezető villanyhálózatot, 
tudtunk járdákat építeni, térkövezni és tovább szépíteni környezetünket. 

Uniós pályázati forrásokat nyertünk el a korábban benyújtott pályáza-
tok alapján, melyeknek a tervezési és közbeszerzési eljárásai zajlanak és 
várhatóan a következő év tavaszán elkezdődhet a kivitelezés. Turisztikai 
fejlesztésre 106 millió, ipari területfejlesztésre 330 millió, helyi gazdaság-
fejlesztés 81 millió, energetikai beruházásra (idősek bentlakásos otthona 
és polgármesteri hivatal épülete) 128 millió és iskola felújításra 32 millió 
forintot nyert. 

Ezen beruházások megvalósítása és azokkal történő szabályszerű el-
számolás óriási munkát, újabb kihívásokat jelent számunkra, de tudjuk, 
hogy hosszú távon befolyásolják majd a lehetőségeinket. 

Nagyon boldoggá tesz, hogy ebben az évben tudtunk olyan közösség-
formáló rendezvényeket tartani, amelyek megmutatták ennek a település-
nek a közösségi erejét, az itt élő emberek egymáshoz tartozásának örö-
meit, érzéseit. Ilyen volt az idősek napja, a gyermeknap, a falunap, a jóté-
konysági bál, az intézmények rendezvényei és a közös ünnepek, együttlé-
tek. Öröm látni a jól működő és erősödő civil szervezeteket, közössége-
ket, melyek formálják és alakítják életünket. A karácsony közeledte lehe-
tőséget nyújt arra, hogy a legszebb, legbensőségesebb ünnepre, a szeretet, 
a türelem, a békesség és összetartozás jegyében közösen készülünk. A 
Megváltó példájából próbáljunk erőt meríteni saját életünkhöz. Az advent 
a karácsonyhoz vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet által 
egymáshoz vezet el bennünket. Kívánom, hogy erősödjön hitünk, az 
újévben váljon valóra minden reményünk, teljesedjen be a meg nem 
szűnő szeretet családjainkban, településünkön. 

E gondolatok jegyében a képviselőtestület és magam nevében kívánok 
mindenkinek, szeretteik körében Istentől Áldott, Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és Békés Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet! 

Kiss István polgármester 

KEDVES APAGYI LAKOSOK! KEDVES OLVASÓINK! 

Az elmúlt években hagyomány-
nyá vált, hogy a Római Katoli-
kus, Református, Görög Katoli-
kus és Magyar Apostoli Egyhá-
zak helyi gyülekezetei, a Kéz-
műves Alkotóház és az Énekkar 
szervezésében az adventi vasár-
napokon - illetve idén a negye-
dik gyertya esetében szomba-
ton - összegyűlünk a település 
központjába állított adventi 
koszorúnál, hogy meggyújtsuk 
a soron következő gyertyát. 
Természetesen idén is folytattuk 

ezt a szép hagyományt, hogy együtt 
várjuk, készülünk a karácsonyra. Az 

első gyertyát dr. Dezső Gergely, a 
Magyar Apostoli Egyház lelkipásztora 
gyújtotta meg, majd a református 
templomban meghallgathattuk gon-
dolatait. Az énekkar minden alkalom-
ra készül - így most is - de ezúttal az 
ő előadásuk után még a Paszabról 
érkezett Beatus Együttes csengettyű-
koncertjét is élvezhettük. A második 
gyertyagyújtás a Római Katolikus, a 
harmadik a Görög Katolikus gyüleke-
zet szervezésében történt. A negyedik 
gyertyagyújtás nem vasárnap, hanem 
szombaton (december 23.) lesz a 
reformátusok közreműködésével. 

Fekó Attila 
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Otthonunk 2017-ben is folyamatosan 
teljes létszámmal üzemelt. Ez öröm-
mel tölt el minket, de sajnos az is igaz, 
hogy az elhelyezésre várakozók száma 

sem kevés, várólistánk hosszú. 
Sajnálatos módon nem tudtunk, minden 

kérelmezőnek helyet biztosítani, az igények 
száma nagyobb, mint a férőhelyeinké. Az ott-

hon lakóinak biztonságot, nyugalmat nyújtunk 
életük végéig. Ebben az esztendőben hat la-

IDŐSEK OTTHONA 

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 
Elkészült az önkormányzat tulajdonát képe-

ző épület, melyben helyet kapott egy hűtőkam-
ra, manipuláló helyiség, iroda, szociális blokk és 
raktár. Az épület kialakítása 81 millió forintba 
került, melyhez 100%-os támogatásban része-
sültünk. Ez az összeg nyújtott fedezetet a terve-
zési, közbeszerzési, projektmenedzsmenti, mű-
szaki ellenőrzési és kivitelezési költségekre. Az 
épületet tárolási és feldolgozási célra bérbe 
kívánjuk adni, de keressük a lehetőséget egyéb 
önkormányzati hasznosítás formájában is. 

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA 
Az önkormányzat szociális tűzifára benyúj-

tott pályázatán 309 köbméter tűzifa beszerzésé-
re nyílt lehetőség. Saját forrásból köbméteren-
ként 1.000 forinttal, illetve a szállítási és kiszállí-
tási költségekkel kell hozzájárulnunk. A beérke-
zett kérelmek alapján 491 család részére kb. 5 
mázsa tűzifát tudunk biztosítani, melynek a 
kiszállítását megkezdtük. A végső kiszállítás 

időpontja attól függ, hogy a Nyírerdő Zrt. mi-
korra szállítja le a teljes mennyiséget. Kérjük 
szíves türelmüket. 

 

AJÁNDÉKCSOMAG 
A 70 ÉVEN FELÜLIEK RÉSZÉRE 

Az Apagyért Közalapítvány kuratóriuma 
döntése alapján a 70. évet betöltött személyek 
részére 267 darab ajándékcsomagot juttatunk el. 
Ezzel is szeretnénk megköszönni a településün-
kért végzett áldozatos munkájukat, valamint a 
szeretet ünnepének közeledtével szeretnénk 
rájuk figyelni és egy kis ajándékkal kedveskedni. 

Kiss István polgármester 
 

A TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV-
RŐL ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETRŐL 

Tisztelt Apagyi Lakosok! 
Önkormányzatunk Képviselőtestülete a tele-

püléskép védelméről szóló 2016 évi LXXIV tv 
előírásainak eleget téve elkészítette település 
arculati kézikönyvét és településképi rendelet 
tervezetét. Az arculati kézikönyv és  rendelet 
tervezet megtalálható Apagy település honlapján 
a http://apagy.hu/?wpdmpro=tajekoztato-
telepuleskepi-rendelet-es-arculati-

kezikonyv-elkeszuleserol hivatkozáson 
(Letöltések - PDF letöltések menüpont) elérhe-
tő. 

A Képviselőtestületnek az arculati kéziköny-
vet és településképi rendelet  2017 december 31
-ig kell elfogadnia. Elfogadás előtt az arculati 
kézikönyvet és településképi rendelet  vélemé-
nyezésre bocsátotta. A vélemények beérkezési 
határideje 2017 december 15-e. A vélemények-
kel kiegészített  arculati kézikönyvet és telepü-
lésképi rendelet  egy későbbi időpontban meg-
hirdetett közmeghallgatáson vitatja meg a képvi-
selőtestület aminek időpontjáról a Lakosságot 
tájékoztatni fogjuk. 

Kérem a Tisztelt Lakosok együttműködését  
és véleményét  az arculati kézikönyv és telepü-
lésképi rendelet  elfogadásához, hogy ezen do-
kumentumok a lakosok véleményét beépítve 
kerüljön elfogadásra a Képviselőtestület részé-
ről. 

Minden egyes lakosunknak Áldott Békés 
Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk! 

Dr. Tóth Tibor jegyző 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYEI 

Polgárőreink 2017-ben is folytatták 
eddigi tevékenységüket. 
Alaptevékenységünk az éjszakai járőrözés, 

amit idén már a rendőrségtől kapott Suzuki 
Swift márkájú járművel végeztünk. Emellett 
részt vettünk a helyi rendezvények biztosításá-
ban: például a falunapon vagy az év végi adventi 
gyertyagyújtásokon. Ez évben Nyíregyháza 
rendezte az éves Országos Polgárőr Napot, 
amelyen természetesen a mi küldöttségünk is 
tevékenyen részt vett. Halottak napja időszaká-
ban folyamatosan jelen voltak polgárőreink a 
temetőben és környékén is, hogy felügyeljék a 
közlekedés rendjét és megelőzzék az ilyenkor 
sajnálatosan előforduló viráglopásokat. 

Végezetül szeretném megköszönni polgár-
őreink, segítőink és támogatóink egész éves 
munkáját. Szeretném bátorítani is a segíteni 

kívánó apagyi lakosokat, hogy csatlakozzanak 
egyesületünkhöz! Kívánok minden apagyi 

lakosnak kellemes karácsonyi ünnepeket, és 
sikerekben gazdag, boldog új évet! 

Kosztyu László elnök 

POLGÁRŐR EGYESÜLET 
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A nevelőtestület és a szülői munkakö-
zösség döntése alapján 2017. novem-
ber 25-én intézményünk szervezésében 
megtartottuk a már hagyománnyá vált 
jótékonysági bált. 
A szülői munkaközösség pozitív hozzáállásá-

val sokat segített az előkészületekben, a szerve-
zésben. Egy közös cél érdekében sok emberről 
bizonyossá a vált a közös gondolkozás, tenni 
akarás. 148 fő vett részt, ezen kívül sok-sok 
anyagi, tárgyi felajánlást, alapanyagban támoga-
tást kaptunk. Külön köszönjük annak a támoga-
tónknak a felajánlását, aki a zenészek fellépési 
díját átvállalta. A konyha dolgozói és a Kézmű-
ves Ház tagjai munkájukkal támogatták rendez-
vényünket. Az est hangulatát a gyermekek és 
felnőttek műsora, és a Leveleki Életmód Egész-
ségünkért Egyesület előadása alapozta meg, a 
jókedvhez Kertész Ricsi stand-up előadó is 

hozzájárult. A finom vacsora elfogyasztása után 
fergeteges hangulat alakult ki. A tombolasorso-
lás során sokakra rámosolygott a szerencse, 
hiszen tombolatárgyakban is bővelkedtünk.  

A bálból befolyt összeget a gyermekek kirán-
dulásainak fedezésére, valamint fejlesztő eszkö-
zök, játékok beszerzésére szeretnénk fordítani. 

Az intézmény dolgozói és gyermekei nevé-
ben szeretném megköszönni mindenkinek a 

támogatást, bármilyen formában is járult hozzá 
a rendezvény sikeréhez. 

A téli ünnepkör minden eseménye örömteli 
várakozással tölti el a gyermekeket. Elsőként a 
Télapót vártuk, aki minden gyermeknek csoma-
got, csoportonként játékot hozott. Ezúton sze-
retnénk megköszönni Bíró Attilának és feleségé-
nek, hogy megtöltötték a Télapó puttonyát a 
csomagokkal, amit a gyermekek örömmel fo-
gadtak. 

A karácsonyi készülődés, az advent kicsit 
hosszabb volt. Mézeskalács sütést szerveztünk a 
szülőkkel közösen, amit a karácsonyi forgatagon 
kínáltunk vendégeinknek. 

A Vikár Sándor zeneiskolában adventi kará-
csonyi koncerten vettünk részt, ahol néhány 
hangszerrel bővebben is megismerkedhettek a 
gyermekek. 

AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉLETÉBŐL 

(folytatás a 4. oldalon) 

kónktól kellett búcsút vennünk. Nyugodjanak 
békében!  

Továbbra is sokan közreműködtek abban, 
hogy lakóink, szép pillanatokat éljenek át. Kö-
szönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segí-
tették 2017-ben is a munkánkat! Nagyon sokat 
jelentenek nekünk! Eseményeink közül kiemel-

ném Kovács István apagyi származású költő 
Adventi verses, zenés délutánját, amellyel elhoz-
ta nekünk a „Szent Karácsony” üzenetét.  Lakó-
ink számár nagy élményt jelentett ez az ese-
mény. Többen ismerősként üdvözölték a költőt. 
Az Apagyi Idősek Otthona facebook oldalán 
továbbra is bepillantást nyerhetnek életünkbe. 

Eseményeink, hétköznapjaink megörökített 
pillanati egyaránt megtalálhatóak itt.  

Mind a magam, lakóink és dolgozóink nevé-
ben kívánok áldott Karácsonyt és boldog Új 
évet minden apagyi embernek! 

Nagy Erzsébet intézményvezető  

Könyvtárunk évek óta a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi könyvtár által 
koordinált Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerben működik. Ennek a szak-
mai támogatás mellett nagy előnye, 
hogy jobb anyagi lehetőségeink is van-
nak. Rendszeresen szerveznek szá-
munkra különféle eseményeket. Idén 
év végére még két alkalomnak örülhet-
tünk. 
November végén Palicz Zoltánné szalmafo-

nó érkezett hozzánk, és készített az iskolásokkal 
kukorica csuhéból karácsonyi szalvétagyűrűt. 

Csatlakoztunk a Könyvtármozi mozgalom-
hoz is, aminek köszönhetően hozzáférünk a 

Nemzeti Audiovizuális Archivum (NAVA) 
anyagához, ahol rengeteg magyar filmet, soroza-
tot, dokumentumfilmet érhetünk el, és vetíthe-
tünk le díjmenetesen az érdeklődőknek. Ennek 
köszönhetően tartottunk vetítést és foglalko-
zást, a Megyei Könyvtár munkatársa, 
Jeszenszkiné Petri Marianna közreműködésével 
a 2. osztályosoknak. Gyermekkorunk egyik 
kedvenc meséje, a Vízipók, csodapók egyik 
epizódját nézték meg a gyerekek, majd el is 
készítettek egy pókot. 

Szeretném, ha nem csak a gyerekek, hanem a 
felnőttek számára is lennének programok jövő-
re. Mindenképpen lesz vetítés felnőttek számára 
is, erről majd az Önkormányzat facebook olda-
lán és plakátokon fogok tájékoztatást adni. Je-
leztem a Megyei Könyvtár felé, hogy szívesen 
fogadnánk egy ismert írót is író - olvasó találko-
zó keretében. Több ötlet is van, természetesen 
erről is tájékoztatom majd a lakosságot, amint 
realizálódik a tervünk. 

Ha már a felnőttek számára tervezett progra-
moknál tartunk, meg kell említenem egy érdekes 
tapasztalatomat. Előfordul, hogy egyéb ügyek-
ben hozzám betérő emberek rácsodálkoznak, 
hogy itt könyvtár van, aztán megkérdezik hogy 
felnőttek is kölcsönözhetnek-e. Korábban is 

említettem már, de ismét megteszem: igen, a 
könyvtárunk nem csak a gyerekek előtt áll 

nyitva, hanem felnőtteknek is. A beiratkozás 
ingyenes, folyamatosan érkeznek új könyvek 
minden stílusban, minden korosztálynak. Csak 
2017-ben 220 új könyvet kaptunk. Csak hogy 
néhány felkapott szerzőt említsek: Leiner Laura 
a fiatalabbak, Nyáry Krisztián, Fábián Janka 
vagy éppen Ken Follett a felnőtt korosztály 
számára lehet érdekes. 

Végezetül én is kellemes karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kívánok minden 
apagyinak! Találkozzunk jövőre a könyvtárban! 

Fekó Attila 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK  
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ISKOLAI HÍREK 

Iskolai munkánkat az éves munkaterv 
és a tanév rendjéről szóló EMMI rende-
let alapján végeztük. Amikorra ez a 
Hírmondó megjelenik, már gyakorlati-
lag a tanév szorgalmi idejéből eltelik 
négy hónap. Időarányosan a tanév fő 
feladatai teljesültek. A gyerekeket a 
tanulás mellett rengeteg más program 
is várta, színesítette a mindennapjai-
kat. A mellékelt fotókon ízelítőket 
kaphatnak ezekről a rendezvényekről.  
A félévet 2018. január 26-án fogjuk zárni, a 

szülőket és gyerekeket az első félév eredményei-
ről 2018. február 2-áig fogjuk értesíteni.  

Természetesen az ünnepek közeledtével a 
gyerekek is pihenőt kapnak, a téli szünet 2017. 

december 27-től - 2018. január 2-ig fog tartani. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. decem-
ber 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 
nap 2018. január 3. (szerda). 

Reméljük, hogy a szünetben minden tanu-
lónk jól fogja érezni magát és kipihenten kezdi 
az új évet.  

Év elején említettem, hogy az iskola három 
pályázatban is érintett. A három pályázat közül 
kettő pozitív elbírálását már szeptemberben is 
ismertük (iskola felújítás, ERASMUS+), nov-
emberben megérkezett a harmadik pályázat 
elbírálása is, ennek keretében a Nyíregyházi 
Egyetemmel együttműködve tanulóink be fog-
nak kapcsolódni a természettudományos él-
ménycentrum munkájába.  

A hetedik és nyolcadikos tanulók a pályaori-
entációs nap keretében ellátogattak a pályavá-
lasztási kiállításra. 24 végzős tanulónk közül már 
a felvételi eljáráshoz kapcsolódóan 17-en jelent-
keztek központi írásbeli felvételi megírására, 
melynek időpontja 2018. január 20-a lesz. Bí-
zunk a jó eredményekben.  

2017. december 5-én tartották Nyíregyházán, 
a megyeházán a sportgálát, melynek keretében 
díjazták a Jó tanuló – Jó sportoló tanulókat és a 
sikeres intézményeket is.  Örömmel számolunk 
be róla, hogy a 2016/2017-es tanévben elért 
kitűnő tanulmányi eredményért és kiváló sport-
teljesítményéért két tanulónk, Majláth Virág és 
Polgári Zsófia is kiérdemelte a megtisztelő cí-
met. Intézményünk is elismerésben részesült az 
egész évi diáksport munkáért.  

Nagycsoportosaink lelkesen készültek a Bet-
lehemes játékkal, amit a karácsonyi forgatagon 
résztvevők részére is előadtak. 

Intézményünkben is meghitt családias lég-

körben állítottunk karácsonyfát, ami alá sok-sok 
játék került a gyermekek örömére. 

A „Zenei tehetséggondozó program az 
apagyi Napsugár Óvodában” című pályázat által 
sok hangszert vásároltunk, melyeket a gyerme-
kek már birtokba vehettek, amelyek már a kará-
csonyi hangulat megteremtésében is hasznunkra 
váltak. 

Az intézmény dolgozói és gyermekei nevé-
ben mindenkinek kívánunk Áldott Karácsonyi 
Ünnepet és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet! 

Kissné Leveleki Mária, intézményvezető 

(folytatás a 3. oldalról) 



5. Oldal   XXI. Évfolyam 4. szám 
 

A 2017-es tanévben új hároméves idő-
tartamú projektünk indult az iskolá-
ban, melynek címe: 
„A természet titkai és csodái” 
Együttműködő országok: Csehország, 

Szlovákia, Lengyelország, Románia és 
Magyarország. 
A munka nyelve a német nyelv. A projektet 

az Európai Bizottság támogatja.  
Nemzeti Irodánk a „Tempus Közalapít-

vány”, mely figyelemmel kíséri és segíti mun-
kánkat. 

2017.11.27- 2017.12.01-ig került sor az első 
nemzetközi projekttalálkozóra, melynek Len-
gyelország,  Leszno város 13. sz. általános 
iskolája adott otthont. A találkozó célja: straté-
giai együttműködésünk első éves feladatainak 
konkretizálása, időpontok rögzítése, a 
disszemináció módjai és a pontos dokumentá-
ció megtervezése. Minden iskola prezentáció-
val készült, a mi intézményünket, szűkebb 
környezetünket, ill. a régiót hivatott bemutat-
ni. Legérdekesebb bemutató a vendéglátóinké 
volt, hiszen a diákok saját készítésű filmjét 
vetítették le nekünk. Nemcsak a koordináto-

rok, hanem minden iskola igazgatója jelen volt a 
projektnyitó rendezvényen. Tevékenységekben 
és mobilitásokban gazdag év elé nézünk. Ezúttal 
a növényvilágot és a természeti csodákat fogják 
a tanulók részletesebben, sokféle módon kutat-
ni, eredményeikről számot adni, de lesz lehető-
ség kirándulásokon részt venni, külföldre utazni, 
személyes tapasztalatokat szerezni. 

Természetesen megnéztük a helyi iskolát, 
melynek majdnem ezer tanulója és több mint 
száz pedagógusa van. Integrált oktatás folyik, a 
7.8. osztályok már gimnáziumi évfolyamok. A 
kézilabda csapatuk nagyon sikeres, serlegek, 
oklevelek tanúsították ezt. Szépen dekorált 
termeket láttunk, a folyosó falait a partnerorszá-
gokról készített tablók díszítették. Ők már elké-
szültek a projekt iskolai szintű logójával, melyet 
meghirdetett versenyen a tanulók terveztek, 

aztán került sor a profi kivitelezésre. Az iskola 
falai büszkén hirdették az itt folyó nemzetközi 
projektet. Mindenhol köszöntöttek bennünket a 
nemzeti zászlók és a különböző nyelveken meg-
írt üdvözletek, mondatok. Órákat is látogattunk, 
részt vehettünk informatika, természetismeret 
és kísérleteket bemutató órákon. A gyerekek 
nagyon örültek a vendégeknek, igyekeztek kom-
munikálni velünk. Többnyire csoportokban 
dolgoztak, ügyesek voltak, nem zavarták őket a 
látogatók. A tanulók műsorral köszöntötték a 
csapatot, de fogadott bennünket Leszno polgár-
mester helyettese, melyen jelen volt a helyi sajtó 
is. Másnap már viszontláttuk magunkat a helyi 
újság hasábjain. Emlékezetes marad az iskola 25 
éves évfordulójára adott koncert, amelyen a 
fellépők mind az iskola tanulói, tanárai, vagy 
sikeressé vált egykori diákjai voltak. Szerepelt a 

programban kirándulás Poznanba. A hangula-
tos főtéren kívül jártunk egy természettudomá-
nyi múzeumban, melyet a nagy utazó és író 
Arkadij Fiedler alapított. Meglepetés volt a 
Lech sörgyárban való látogatásunk, ahol szinte 
minden munkafolyamat automatizált.  Néhány 
dolgozót láttunk, akik számítógépen ellenőriz-
ték az egyes mozzanatokat. Egy hétig élveztük 
lengyel barátaink vendégszeretetét és sok jó 
tapasztalattal tértünk haza. 

Benga Andrásné 

A karácsony és az év vége közeledtével az 
iskola tanulói és dolgozói nevében minden ked-
ves olvasónak kívánunk áldott, békés kará-
csonyt, eredményekben, egészségben gazdag 
boldog új esztendőt! 

 
„Szél szava száguld csörgő fák közt, 
ünnepi ének csendül halkan. 
Hópihe-csillag száll le keringve, 

tenyereden olvad, s cseppként csillan. 
 
Hívogatóan csengettyű szólít, 
bő lakomáink illata lebben. 
Angyali hárfák zengnek lágyan, 
közel a karácsony, jő szeretetben.” 

 Benga András Siklódi Lászlóné 
 intézményvezető intézményvezető 
  helyettes 



 
6. Oldal   Apagyi Hírmondó 

MERRE VISZ AZ ÜNNEP? 
MERRE VISSZÜK AZ ÜNNEPET? 

 

Általános vélemény, hogy az ünnepek 
kiemelik az embert a hétköznapokból, 
ritmust adnak az idő folyásának, lehe-
tőséget adnak a mentális feltöltődésre, 
pihenésre, az emberi kapcsolatok in-
tenzívebb ápolására, továbbá olyan 
különleges alkalmak megélésére, ame-
lyek nem mindennaposak. 
Az Ószövetségben Isten számos ünnepet 

adott Izraelnek. Ezek egyrészt az Úr nagy tettei-
re emlékeztetnek, másrészt jelképesen előremu-
tatnak a megváltásra. Jézus Krisztus is részt vett 
népének ünnepein.  

Gondolhatnánk, hogy a kérdést ezzel meg is 
tárgyaltuk. A kép azonban összetettebb. 

Nem kell sem kereszténynek, sem különösen 
képzettnek lenni ahhoz, hogy sok ember meg-
lássa: az ünnepek sokak számára valójában egy-
általán nem azt jelentik, amit a fentiek szerint 
jelenthetnének. Ezt a diszharmóniát sok-sok 
képzőművészeti, irodalmi alkotás, film, dal is 
bemutatja, tudományos vizsgálatok is alátá-
masztják. 

Ismerünk társadalmi, vallási és családi ünne-
peket. 

A vallási ünnepek, és az a mód, ahogy azt 
megélik a vallásos emberek, igen nagy változa-
tosságot mutat. Vannak, akik értik és mélyen 
átélik az ünnep alapgondolatát. Más esetben 
azonban az ünneplés képmutatássá, versengés-
sé, nagyzolássá, önáltatássá, vagy féktelen mula-
tozássá fajul. Nem véletlen, hogy sok ember 
emiatt marad távol a keresztény közösségektől.  

Az olvasó számára meglepő lehet, hogy a 
Biblia is tud az ünnepek kiüresedéséről, az ün-
nepléssel való visszaélésről. Hadd idézzek né-
hány megdöbbentő sort a Szentírásból. 

„Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenje-
tek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok 
többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, 
szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a 
bűnt és az ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeite-
ket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha 
felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a sze-
mem; bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg 
benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad! Mossátok 
tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz 
tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót 
cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az 
erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képvi-

seljétek az özvegy peres ügyét!” (ezt Isten mondta a 
népének, Ézsaiás könyve 1,12-17.) 

„Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az 
árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én 
házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává 
tettétek.” (ezt Jézus Krisztus tette és mondta, 
Lukács ev. 19,45-46.) 

 Az volt a gond ezekkel az emberekkel, hogy 
az ünneplést igaz istenkeresés helyett önigazo-
lásra, sőt haszonszerzésre használták. Arra szá-
mítottak, hogy az ünnepléssel tisztázzák magu-
kat Isten és emberek előtt, utána pedig folytat-
ják bűnös életvitelüket úgy, ahogy addig. Isten 
nagyon határozottan kifejezte, hogy Ő ehhez 
nem asszisztál. Ezt nem fogadja el.  

Az ünneplés külső cselekedetei soha nem 
hozhatják el az embernek azt, amit Isten 
kegyelemből ad, és csak hittel vehető át. 
Aki ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni, 
az retteneteset csalódik. Becsapja magát, és 
becsaphat más embereket is. Istent azonban 
nem lehet becsapni. 

Tudjuk, hogy a pogány vallásokban az ünne-
peket már az ókorban is kifejezetten üzleti célra 
használták fel (bibliai példa: Apcsel 19,23-28). 
Amikor Pál Efézusban azt merte hirdetni, hogy 
amiket emberkéz csinál, azok nem istenek, 
majdnem megölték miatta, mert ez aláásta a 
bálványszobrokra épített igen jövedelmező 
üzletet. Napjainkban már addig fejlődött az 
ember, hogy az ünnepekre külön költségvetést 
csinál, előre spórol rá, netalán kölcsönt vesz fel. 
Micsoda fejlődés! Ugye tudjuk, hogy nem ezt 
akarja Isten? 

E témában még fel kell tennem egy kérdést. 
Hány ünnepet alapított Jézus Krisztus? Egyet 
sem. Amikor a földön járt, egyetlen alkalommal 
ünnepelték, akkor, amikor szamárháton bevo-
nult Jeruzsálembe. Eközben az Úr sírt. Néhány 
nap múlva ugyanezek az emberek ezt kiáltották: 
„Feszítsd meg őt!”. Ennyit ért az ünneplésük. A 
mi ünnepünk mennyit ér, meddig tart? 

Ha úgy érzed, hadilábon állsz az ünnepekkel, 
nem árt tudnod: Isten is így van ezzel.  

Mindezek után már komolyan feltehetjük 
a kérdést: mit tegyünk? Hogyan éljük meg az 
ünnepeket? Vagy így, vagy úgy, de döntenünk 
kell. Sőt! Sok részletkérdésben is döntenünk 
kell. Családunk, rokonaink, barátaink, gyüleke-
zetünk körében mégiscsak szeretnénk valami 
szépet és jót megélni.  

Ehhez segítséget adnak a fentebb elmondot-
tak is, és álljon itt még valami. 

„Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy 

ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgá-
ban: Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, 
de a valóság a Krisztusé.” (kolossébeliekhet írt levél 
2,16-17.) 

A Biblia nem tartalmaz előírást az ünnepekre. 
Aki pedig emberi hagyományok vagy rendelke-
zések alapján ítéli meg embertársa ünneplését, 
nem csak téved, de nagy hibát követ el. 

Aki azt gondolja, hogy minden nap egyfor-
mán szereti és tiszteli Istent  és embertársait, 
nem kell neki ehhez ünnep, jól gondolja. Aki 
pedig így szól: igenis fontosnak tartom, hogy 
bizonyos napokon különleges módon fordítsak 
figyelmet Istenre és embertársaimra, szintén jól 
gondolja.  

A karácsonyban az a különleges, hogy kultúr-
körünkben egyszerre tölti be a vallási és családi 
ünnep funkcióit. Ez tág lehetőségeket ad arra, 
hogy megkeressük: ez évben hol tartunk, mire 
lenne leginkább szükségünk, mivel lehet legin-
kább építő egy ünnepi időszak. 

Vannak szép szokások, amelyek ismétlése 
megerősíthet bennünk egy-egy gondolatot. 
Ugyanakkor nincs szükség arra, hogy ezeket 
gépiesen ismételgesd. Lehetsz kreatív, kezdemé-
nyező. Elsősorban magad ajándékozd oda em-
bertársaidnak azzal a szeretettel, amit te is kaptál 
Istentől. 

Ezért azt javaslom, állj meg egy kicsit. For-
dulj Isten felé, és kérdezd meg Őt. Kérdezd 
meg bátran, hogy jó irányba halad-e az ünneplé-
sed, az ünnepre való előkészületed. Kérdezd 
meg bátran, hogy vajon Ő mit tanácsolna neked 
ez év karácsonyára. Lehet, hogy nem 
bevásárlólistát mutat majd neked, hanem életed 
bizonyos részeinek rendezését. Biztos vagyok 
abban, hogy ha megfogadod a tanácsát, nem 
fogod megbánni.  

Meg lehet találni a hétköznapok és az ünne-
pek összhangját. Ugyanaz az Isten van velünk 
az ünnepen, aki a hétköznapokban is erre hív: 
„Kövess engem!”. Ez azért nagyon fontos, mert 
akkor nem lesz szakadék a két időszak között. 
Akkor el lehet kerülni az ünnep utáni depresszi-
ót. Akkor az ünnep valóban megerősítést ad 
ahhoz, hogy tovább lépj az életben. Ha az ün-
nep külsőségei helyett maga az Élő Isten vezet 
téged, akkor egyetlen ünnepnap sem lesz elvesz-
tegetett idő. 

Készülj Istennel, imádsággal az ünnepre, és 
kiderül, már ezzel tied lesz a legfontosabb: az 
Élő Istennel való közösség. Ezt vidd majd to-
vább, erre hívd meg szeretteidet, barátaidat is. 

dr. Dezső Gergely, lelkipásztor 

MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ 

DÍSZBE ÖLTÖZTETNI A SZÍVÜNKET 
 

Elkezdődött a karácsonyi készület. A 
városok, falvak hangulatos kivilágítá-
sa, a tereken felállított díszes fenyőfák, 
a városok sétálóutcáinak varázslatos 
fényfüzérei mind az ünnep közeledtét 
jelzik. Ha ehhez még némi hóesés is 
járul, igazán romantikus hangulatban 
zajlik a karácsonyi készület. A készület 

külsőségei fontosak: de minden külső 
készületnek csak akkor van értelme, ha 
az a lelki előkészületet szolgálja. 
Bármily áldott idő az advent, a tereken való 

gyertyagyújtás szépsége, ha lelkünk elvész a 
karácsonyi forgatagban. A pompás külsőségek, 
a karácsonyi reklámok, a vásárlási láz magával 
ránthatnak bennünket, és eltéríthetik szívünket 
az ünnep lényegétől. A készület első percétől 
tudatosítnunk kell magunkban, hogy mire ké-
szülünk és mit akarunk ünnepelni. A Karácsony 

az Úr Jézus születésének ünnepe. 
Szókratészól, a bölcs görög filozófusról je-

gyezték fel, hogy egyszer néhány tanítványával 
egy hegyre ment fölfelé: közben tanította őket, 
és bölcs dolgokról beszélgetett velük. Amint 
haladtak fölfelé, egy akkor igen ismert és ünne-
pelt színésznő tartott velük szemben lefelé a 
hegyről, hatalmas tömeg kíséretében, amely 
ünnepelte őt. Mikor egymás mellé értek, a szí-
nésznő gúnyosan Szókratészre nézett, és így 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

(folytatás a 7. oldalon) 
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szólt:- Lám, Szókratész, téged igen bölcs és 
okos férfiúnak tartanak. Mégis csak néhányan 
hallgatnak és követnek. Nézd, engem mennyi 
követőm és hódolóm kísér! - Ez bizonyára azért 
van - válaszolta Szókratész, - mert én fölfelé 
tartok, te pedig lefelé. 

Érdemes emlékezetünkbe idézni az irgalmas 
szamaritánus történetét. A kirabolt és félholtra 
vert ember mellett ketten is elmennek - akik 
lefelé tartottak - említi Lukács evangélista. Ha-
sonló kijelentést találunk Jónás könyvében, 
aki nem az Isten útján járt, ezért lement a 
hajó aljába. 

Karácsony Jézus Krisztus megtestesülé-
sének az ünnepe. Emberré lett az Isten, 
hogy az embert felemelje,nemcsak emberi 
méltóságába, hanem abba az isteni magas-
ságba, amikor az ember megérti, hogy Isten 
kegyelméből élünk, létezünk. Döbbenten 

olvasom, hogy Európában egyre több államban 
tiltják be a karácsonyfát a karácsonyi ünnepet, 
mert sérti a más vallásúak és másként gondolko-
dók világnézetét. Úgy tesznek, mintha az ő 
vallásuk, világnézetük lenne az egyedüli üdvözí-
tő, tisztességes és erkölcsös. Persze nem az, 
csak jobb ha nem emel senki ellene vétót, mert 
akkor nem európai komfort. 

Eszembe jutnak a gimnazista évek, amikor a 
nagy francia forradalomról és a nagy orosz for-
radalomról tanultunk. S mára kiderült, mekkora 
hazugságot tanítottak. Persze, akkor az volt a 

hiteles világnézet. Ilyen a történelem. 
A francia bíróság úgy határozott, hogy le kell 

venni II. János Pál emlékművéről a keresztet, 
mert ez sérti a francia laikus államot megalapo-
zó 1905-ös törvényt. Mondhatnánk erre, nem 
kell ránézni. Aki nem tud azonosulni szent II. 
János Pál erkölcsi magasságával, annak minden 
más mondanivalója hiteltelen. 

A karácsony titka egy gyermek körül zajlik, 
aki Isten Fia. Őt azért adta Isten, hogy benne 
megtapasztaljuk életünk minden szépségét, 
örömét és drámáját. Látjuk, hogy egyre több baj 

van a világunkban, és nagyon sok fájdal-
mat, keserűséget hordoznak az emberek 
lelkűkben. Karácsony ünnepe alkalom arra, 
hogy megnyissuk szívünket, azon gyermek 
felé, aki Betlehemben érettünk született e 
világra. 
Kegyelmekben gazdag, áldott ünnepeket 
kívánok, minden apagyi lakosnak. 

Buda Attila parokus 

(folytatás a 6. oldalról) 

KEDVES APAGYIAK! 
 
„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten orszá-

ga.” Mk 1,15 
Mindannyian a múló, sokszor száguldó idő 

rabjai vagyunk. A hétközna-
pok szürke sorába csak az 
ünnepnapok hoznak meg-
nyugvást és feltöltődést. Az 
elmúlt napokban több gyer-
mek is elmonda, hogy azért 
várja a karácsonyt, mert 
olyankor együtt van a család, 
vagy mert hazajön apa. Nem 
csak a mi időnk beosztása 
változik meg, de az is, aho-
gyan mi osztjuk be az időt. 
Sokszor éppen ezért maga az 
ünnep válik ajándékká, nem a 
dobozok és csomagok. Az 
idei karácsony is a fenyőfával, 

ajándékokkal, találkozásokkal és remélhetőleg 
békességgel, alkalmas arra, hogy az első kará-
csony örömét és jelentőségét valamennyire 
elhozza számunkra. Akkor, az első advent ide-
jén a várakozás feszültsége uralta a szíveket, 

aminek véget vetett az, hogy beteljesedtek az 
Isten ígéretei karácsonykor. Idén is várakozunk, 
remélem az ünnepre, ami eljön, és ha odafigye-
lünk megérezhetjük és megérthetjük, hogy való-
ban betelt az idő. Velünk az Isten! Ezekkel a 

gondolatokkal kíván a 
református gyülekezet 
egymás és Krisztus jelenlé-
tében teljes, békés kará-
csonyt és boldog új évet! 
Ünnepi legátusunk a Deb-
receni Református Hittu-
dományi Egyetemről Kiss 
Ingrid Csenge másodéves 
teológa. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk az alkalmakra! 

Bakó László ref. lelkész 

Az ünnepi istentiszteletek rendje  
 

 

 

December 20-22. 1700: Bűnbánati istentisztelet 

December 23. 1600: Adventi gyertyagyújtás 

December 24. 1100: Advent negyedik vasárnapi istentisztelet 

December 24. 1700: Szentesti istentisztelet a gyerekek szolgálatával 

December 25. 1100: Úrvacsorás istentisztelet 

December 25. 1500: Délutáni istentisztelet a legátus szolgálatával 

December 26. 1100: Ünnepzáró istentisztelet a legátus szolgálatával 

December 31. 1700: Óévi istentisztelet 

Január 1. 1100: Újévi istentisztelet 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Advent időszaka várakozás „arra, aki 
eljön”. Várakozunk az Ige születésére, 
aki békét, örömet, világosságot hoz a 
jóakaratú emberek számára. 
Jézus kitárt karokkal jött az emberek felé, 

áldással és nagy szeretettel. De az emberek 
elutasították. Akkor is és most is sok akadály 
gördül elénk, ami akadályoz bennünket az Isten 
felé vezető úton, hogy jó keresztényekké le-
gyünk. 

Túl sokan vagyunk megfáradt keresztények, 
túl sokan csalódunk és megkeseredünk, elveszít-
jük a reményt. Anyagi gondjaink, családi problé-
máink, betegségeink vannak. Nehéz így hinni, 
szeretni és remélni. De most elérkezett Advent 
és, közeleg a Karácsony lángoljon fel szívünk-
ben ez az Örömhír: Jézus itt van közöttünk! 
Újra remélhetünk, bízhatunk, örülhetünk, mert 
Isten közöttünk van, segíteni akar és tud is ha 
mi engedjük. 

Karácsony az Üdvösség ideje: Isten fia 
emberré lett, hogy mi emberek Isten gyerme-

kei lehessünk. 
Karácsony a megbocsátás ideje: Jézus azért 

jött, hogy békesség legyen az emberek között. 
Karácsony a világosság ideje: hogy igazság-

ban és szeretetben éljünk. 
A Karácsony legyen csoda minden ember 

számára, ami nem az ajándékokról és az anyagi 
jólétről szól. A csoda az, hogy Jézus itt van 
közöttünk. Megtalálhatjuk őt az Oltáriszentség-
ben, amikor a szentáldozásban egyesülünk vele. 
De ha kinyitjuk a szívünket, akkor megtaláljuk 
Jézust egy távoli rokon, barát, egy segítségre 
szoruló ember,egy beteg és elesett felebarátunk 

személyében is. Nyissuk ki a szívünket és rajtuk 
keresztül fogadjuk Jézust. Ha ez megvalósul, 
akkor valóban csodát és ajándékot kapunk: 
békét, szeretetet, nyugalmat, igazságot. Ha tu-
dunk adni, akkor kapunk is, ha tudunk szeretni, 
akkor tudunk szeretve lenni. 

Szeretnék egy versidézetet megosztani az 
olvasókkal, melyet nemrég olvastam: 

 
„Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, 
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok, 
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek 
S a békesség zászlója leng a föld felett, 
Béke, öröm, szeretet és jóakarat 
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat, 
S velük zengi a boldog föld az éneket: 
Urunk, Szabadítónk, megérkezett!” 
 
Kívánom, hogy minden kedves falubeli em-

ber élje át Karácsony csodáját! 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket! 

Ignáczné Fejes Ildikó 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

Ünnepi miserend 
 

 

December 24. 2200: Éjféli mise 

December 25. 1100: Karácsonyi mise 

December 26. 1100: Karácsonyi mise 

December 31. 1100: Óévi mise 

Karácsonyi liturgikus rend 
 

December 24. 1800: Pásztorjáték, zsolozsma, liturgia 

December 25. 1100: Szent liturgia 

December 26. 1100: Szent liturgia 
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LABDARÚGÁS 

ASZTALITENISZ 

Az NB I-ben szereplő első csapatunk nem 
várt jó teljesítménnyel a 4. helyen zárt! A csapat 
első embere Jeszenszki Dániel igazi húzó erővel 
bírt így az ő teljesítménye mellett Fodor István, 
Poór Tibor és Hodász László is felnőtt a feladathoz 
bravúrosnál bravúrosabb győzelmeket szereztek 
így sikerült a jobbnál jobb eredményeket elérni. 
Kilenc mérkőzésből 4 győzelem 3 döntetlen  2 
vereség a mérleg. A célunk a biztos bennmara-
dás már valószínűleg meg van  így a tavaszi 
folytatásban megpróbáljuk a maximumot teljesí-
teni és akkor eredményes évet zárhatunk. 

Az NB II-es második csapatunknak is sike-
rült a 4. helyen zárni, annak ellenére, hogy több 
alkalommal tartalékosan voltunk kénytelenek 
kiállni, ami sokszor a nyerhető mérkőzéseken 
hátrány volt. A célunk itt is a biztos bennmara-
dás volt amit sikerült túlteljesíteni és remélhető-
leg a tavasz is ehhez hasonló vagy még jobb is 
lehet. A játékosaink közül Szűcs Attila volt az 
első ember igaz, hogy sokszor hiányzott munka-
helyi elfoglaltsága miatt de Pacuk Péter, Szabó 
Sándor és Kiss Zoltán is remek teljesítménnyel zárt 
míg a beugró játékosoknak is sikerült győzel-
mekkel segíteni (ifj. Oszlánszki László, Benga 
András, Vakály János) a csapatot. 

Az NB III-ban szereplő harmadik csapatunk 
kissé halványabban teljesített mint azt vártuk de 
a bennmaradás kivívására meg van az esély így a 

tavaszi folytatásban még akár egy középmezőny 
is elérhető lesz , amit a Misák Károly, Benga And-
rás, Bodrogi Ferenc, Papp Sándor, Vakály János, 
Németh Frigyes összeállítású csapatnak kell kivív-
nia. Itt azért még vannak bevethető játékosok 
akikkel még eredményesebbek lehetnénk. 

A megyei csapatbajnokságban a negyedik 
számú csapatunknak a szereplése az elvárások-
nak megfelel. Előre lépés még lehet de ehhez a 
fiataljaink még jobb és eredményesebb szereplé-
sére  van szükség. Bízunk benne, hogy Polgári 
Balázs és Hanustyák Csaba fejlődése töretlen 
marad és jól kiegészítik a csapatot melyben 
Oszlánszki Zoltán, Szuromi György, Budai Péter és 
Pintye László is fontos szerepet tölt be . 

Az utánpótláskorú versenyzőink sorra szállít-
ják a jobbnál jobb eredményeket reméljük így 
lesz ez a jövőben is. Hanustyák Fanni az újonc 
magyar ranglistán januártól a 6. helyre lép elő  és 
várjuk, hogy még jobb legyen. Az egy évvel 
később leigazolt  játékosaink is szépen teljesíte-
nek, Polgári Zsófia  december 10-én megnyerte a 
Reménységek Kupáját Budapesten, míg  Majláth 
Virággal együtt a Megyeházán átvehették a jó 
tanuló jó sportoló címet. Sarka Angelika is egyre 
jobban teljesít és tavasszal ez meg is mutatkozik 
a szereplésében. A fiainknak egyenlőre a megyei 
bajnokságban adunk lehetőséget a fejlődésre a 
felnőtt mezőnyben, de tavasszal nekik is lesz 
lehetőségük újra Országos ranglista versenyen 
indulni. A fiataljainkra ebben az évben még vár 
egy verseny a megyei Diákolimpia ahol a legki-
sebbek is asztalhoz állnak (Maczali János, Pásztor 
Levente, Gilányi Indira). 

Köszönet mindenkinek akik az év folyamán 
támogattak bennünket! 

Apagy Község Önkormányzata, Szabados 
László, SzabadosOK KFT, Gála Panzió, 
Maczali Jánosné, Papp Sándor, Apagyért Köz-
alapítvány  

Áldott Karácsonyt és Boldog új évet kívánok 
a szakosztály nevében minden kedves apagyi 
lakosnak! 

Oszlánszki László, szakosztályvezető 

Az U9 és U11-es korosztály sikeres évet 
zárt a Bozsik programban rendezett tornákon. 
Szinte minden meccset megnyertünk. Felülkere-
kedtünk a Napkor, Sényő, Petneháza, Kemecse 
csapatain. A Baktalórántháza csapata tört egy 
kis borsot az orrunk alá, mivel az utolsó tornán 
vezettek már 5:1-re, de a mérkőzést megfordítva 
a végeredmény 7:5 a javunkra, büszkék vagyunk 
a srácokra. Megpróbálunk a tél folyamán minél 
több tornán részt venni. Jó pihenést és Boldog 
Új Évet Kíván az U9 és az U11.-es korosztály! 

U13 és U14 csapataink számára is féltávhoz 
ért a Bozsik torna, valamint a bajnokság. Mind-
két csapat szépen szerepelt az őszi szezon folya-
mán, az U14 a 12 csapatos bajnokságban a 8. 
helyen áll, 5 győzelemmel és 6 vereséggel. A 
szezon végén az a tapasztalat, hogy a mi fiatalja-
ink az idősebbek ellen is remekül játszanak. Az 
elsőrendű szempont, hogy a gyerekek játéklehe-
tőséget kapjanak, olyan tapasztalatokra tegyenek 
szert, melyek segítik szakmai és egyéni fejlődé-
süket egyaránt. A bajnokság befejeztével sem 
álltak le a csapatok, továbbra is heti 2 edzéssel 
dolgozunk és téli teremtornákon is tervezzük a 
részvételt. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
szülők, a támogatók és a létesítményeinknél 
egész évben dolgozók hozzáállását és munkáját, 
hogy megfelelő körülményeket biztosítanak az 
eredményes munka elvégzéséhez. Mindenkinek 
Békés, boldog ünnepeket kívánunk! 

Az ifjúsági csapatunk is becsülettel befejez-
te a bajnokság első felét. Amit vállaltak a fiuk az 

eredménytelenség ellenére is kitartottak és végig 
játszották a 15 fordulót. A téli szezonban még 
kell igazolnunk játékosokat, jelentkezők szeren-
csére vannak. 

A lányok is végig edzették az őszi szezont 
valamint egy esetben tudtunk velük részt venni 
Újfehértón egy tornán, ahol sikeresen szerepel-
tek. Sajnos több tornára nem tudtunk elmenni, 
hiába volt meghirdetve több helyszínre is, de 

azok mindig elmaradtak. 
A játékosok nevében is Boldog Ünnepeket 

kívánunk mindenkinek!  
Az előző cikkben leírtuk, hogy nagyon jól 

kezdtük a bajnokságot a felnőtt csapattal, 7 
meccsből 6 győzelem 1 döntetlen volt akkor a 
mérleg. A folytatásban is tartottuk magunkat és 
végül a második helyen végeztünk veretlenül. 

11-szer szereztük meg a három pontot, 4-
szer döntetlent értünk el. 

Azt szeretném megjegyezni, hogy a 2017-es 
naptári évben (30 meccs) mindösszesen 1-szer 
kaptunk ki, Nagykállóban 1:0-ra. 

A csapatunk egységes, jól motivált, ezek 
nélkül nehéz lett volna ezt az eredményt elérni. 
Voltak nagyon jó meccseink, de azt hiszem a 
legkedvesebb mindenkinek az Ibrány elleni 1:1-
es döntetlen, csak Nekünk sikerült megszorítani 
Őket. A csapat nevében is köszönöm Kozák 
Róbert, Szegfű Mihály és Dudás Tibor munká-
ját.  

Köszönjük az Önkormányzat, támogatóink 
illetve a szurkolóink bizalmát,hozzá állását. 

Kívánunk mindenkinek kellemes ünnepeket 
és Boldog Új Évet! 

Támogatóink: 
Polgármester Úr, Szegfű Bau Kft, Maczali 

ABC, Vakály Manufaktúra, Szabadosok Kft, 
GÁLA Panzió, Vadász Presszó, Maczali János, 
a Bagoly és a Bakos család. 

Nagy János, Kozák Róbert, 
Szegfű Mihály, Németh Attila edzők 


