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APAGYI HÍRMONDÓ 

RÉSZLETEK A FALUGYŰLÉS BESZÁMOLÓJÁBÓL 

2017-es év a településünk életében több szempontból ki-
emelkedő év volt, de a megvalósított beruházások, valamint 
az elnyert uniós pályázatok tekintetében mindenféleképpen. 
Meghatározásra került az elkövetkezendő két-három év irá-
nya, feladata. 
A képviselő testület az előző évben 11 alkalommal ülésezett, 63 hatá-

rozatot hozott, és 20 rendeletet alkotott. 
A 2017. évi költségvetést a képviselő testület 460 millió Ft bevételi és 

kiadási előirányzattal hagyta jóvá. Év végére pótelőirányzatokkal a költ-
ségvetés bevétele 684 millió Ft teljesült, kiadásaink mértéke 459 millió Ft. 

A 225 millió Ft pénzmaradvány részben működési kiadással terhelt, 
illetve a fejlesztési kiadások fedezete. 

 
Szociális ellátások részletezése: 

 Szociális étkeztetés 113 fő részére biztosítunk, minden rászoruló, 
jelentkező igényt ki tudunk elégíteni. 

 Települési támogatásban 148 család részesült. 

 Óvodás, bölcsődés, iskolás gyerekek 80%-a ingyenesen étkezik és 
ingyenes a tankönyv ellátás is. 

 67 középiskolás és 19 fő főiskolás részére 970 e Ft beiskolázási támo-
gatást adtunk. 

 Rendszeres szociális segélyt, átmeneti és temetési segélyt biztosítot-
tunk a jogosultak részére. 

 Házi segítség nyújtás 41 idős személy esetében, téli időszakban to-
vábbi 20 fő közmunkások bevonásával. 

 Jelzőkészülék 20 főnél van felszerelve. 

 491 család részesült 4-5 q tűzifa mennyiségben. Az önkormányzat 
költsége 1,4 millió Ft volt. 

 
Az előző évben a munkanélküliek száma szinte a nullára csökkent, 

minden a rendelkezésünkre álló közmunka foglalkoztatási létszámot 
teljes mértékben feltölteni nem tudtuk. A közfoglalkoztatási létszám 
ebben az évben tovább csökkent, az előző évekhez képest közel 35 fő 
elhelyezkedett különböző munkaterületeken. A képzési lehetőségek szin-
tén rendelkezésre állnak. 

 
Az elmúlt év beruházásai: 

 Halastóhoz a villanyhálózat kivite-
lezési költséget, 13 millió Ft-t 
kifizettünk, melynek kiépítésére az 
E-on részéről ez év tavaszán kerül 
sor. 

 Külső tatarozást, térburkolást 
kiviteleztünk a ravatalozó épüle-
tén. 

 Béke út szélesítése történt 8 millió 
Ft összegben 800 fm hosszban. 

 Pályázati forrásból 3.994 eFt ösz-
szegben Mindszenty József szob-
rát tudtuk elhelyezni, melynek 
hivatalos átadását szentelését júni-
us 24-ére tervezzük a Római Kato-
likus Püspök Úr közreműködésé-
vel. 

 Szintén uniós forrásból már elkészült az első beruházásunk a Helyi 
gazdaságfejlesztési pályázat keretében, 81,83 millió Ft értékben. 

 Elkészült a Településrendezési Arculati kézikönyv és ezt követi a 
Rendezési Terv módosítása. 
 
Beszámoltunk az intézményeink iskola, óvoda, bölcsőde, Idősek Ott-

hona, egészségügyi intézmények helyzetéről és az ezzel kapcsolatos fej-
lesztési beruházásokról. 

 
Tájékoztatást adtunk a civil szervezeteink tevékenységéről: 

 Apagyért Közalapítvány 

 Sportegyesület 

 Horgászegyesület 

 Kézműves műhely 

 Hagyományőrző Egyesület 

 Énekkar 

 Polgárőr egyesület. 
 
Hagyománnyá vált rendezvényeink az önkormányzat szervezésében: 

 Az idősek köszöntése 

 Gyermeknapi rendezvények 

 Falunap 

 Karácsonyi Forgatag 

 Adventi Gyertyagyújtás 
 
A képviselő testület a 2018. évi költségvetést 634 millió Ft kiadással és 

bevétellel hagyta jóvá.  
 
A tervezett  fejlesztések az elkövetkező egy-két évben: 

 Turisztikai fejlesztés a halastónál  106 millió Ft értékben. Épül: Kávé-
zó, halőrház, szociális blokk, esőház, stégek, pihenőpadok. 

 Ipari terület fejlesztés 339,572 millió Ft. 

 infrastruktúra: víz, villany, gáz, út 

 2 db termelő üzem: bogyós sűrítő üzem és egy festékkeverő üzem.  

 Energetikai beruházás: 128,169 
millió Ft;  

 Polgármesteri Hivatal és az Idősek 
Otthona külső szigetelés, nyílászáró 
csere, napelem, fűtéskorszerűsítés. 

 Iskola korszerűsítés: 38,76 millió 
Ft EFOP pályázat 

 Védőnői körzet: 9,692 millió Ft, 
szigetelés, napelem 

 Informatikai hálózat fejlesztése a 
település teljes területén új optikai 
kábel kiépítésére kerül sor, melynek 
teljesítménye 100 mega lesz. 

 Önkormányzati saját forrásból 
áthelyezzük a piac területét az iskola 
épülete mellett megvásárolt területre 
a Béke utra. 



2. Oldal   Apagyi Hírmondó 

Az Országgyűlési képviselő választásról 

Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági 
Elnök az Országgyűlési Képviselők választását 
2018 április 8 napjára tűzte ki. 

Településünkön három szavazókörben a 
Polgármesteri Hivatal, Teleház és a Napközi-otthonos 
Konyha épületében adhatják le szavazataikat. 
Szavazni reggel 06:00 órától este 19:00 óráig 
lehet. 

A mozgásában akadályozott választópolgár 
mozgóurna iránti kérelmet 2018. április 6. napján 
16:00 óráig adhatja le a Helyi Választási Irodá-
hoz (4553 Apagy, Kossuth Lajos út 145.) illetve 
a Szavazatszámláló Bizottsághoz a szavazás 
napján 15:00 óráig. a Szavazatszámláló Bizott-
ság 15:00 óra után már nem fogadhat be moz-
góurna iránt kérelmet. 

Az a választópolgár aki a szavazás napján 

nem tartózkodik a településen és más szavazó-
körben szeretne szavazni átjelentkezési kérelmét 
2018. április 6-án 16:00 óráig adhatja le kérelmét 
a Helyi Választási Irodához. 

Kérem a szavazásra hozzák magukkal az 
érvényes személyi azonosító igazolványt, vagy 
jogosítványt, vagy útlevelet illetve a lakcímkár-
tyát. Személyi azonosító okmányok nélkül a 
Választópolgár nem szavazhat. A névjegyzék 
aláírását követően a Szavazatszámláló Bizottság 
átadja a lepecsételt szavazólapokat és a boríté-
kot. 

Szavazni egy egyéni jelöltre, és egy országos 
listára lehet. A szavazás akkor tekinthető érvé-
nyesnek ha az egyéni jelölt illetve az országos 
listát állító párt neve melletti körben egymást 

metsző két vonalat helyeztek el. Szavazást 
követően a szavazólapot borítékba helyezi és a 

Szavazatszámláló bizottság előtt az urnába dob-
ja. Amennyiben a Választópolgár a szavazólapot 
elrontotta egyszer kérhet új szavazólapot a Sza-
vazatszámláló Bizottságtól. Amennyiben a sza-
vazólap kitöltéséhez segítséget szeretne igénybe 
venni úgy a Szavazatszámláló Bizottság két tagja 
segít szavazólap kitöltésében. 

Kérek minden Választópolgárt, hogy éljen 
alkotmányos jogával és adja le szavazatát a vá-
lasztás napján. 

A közelgő ünnepekre tekintettel minden 
egyes Lakosnak Áldott Békés Húsvéti Ünnepe-
ket kívánunk! 

 

A talajterhelési díjról 

A Nyírségvíz Zrt mint szolgáltató törvényi 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYEI 

 Kialakítunk egy szabadtéri rendezvény köz-
pontot, melyen felépítünk egy szabadtéri 
színpadot öltözővel együtt az iskola udvar és 
a gyógyszertár kertjének igénybevételével. 

 Kültéri sporteszközöket, szabadtéri eszközö-
ket helyezünk el 3,2 millió Ft értékben a 
sportpálya területén. 

 Református templom felújítására szintén sor 
kerül. 

 LEADER pályázatra  10 helyi  vállalkozás 
nyújtott be pályázatot. 

 Az Erdészeti Szövetkezet ez év júliusában 
átalakul, az önkormányzat által létrehozandó 
gazdasági társaság fogja átvenni az osztatlan 
közös tulajdonban lévő erdőterületek kezelé-
sét és védelmét.  Szándékunk az, hogy egy-
egy erdőterület tulajdonosaival fogunk min-
den esetben elszámolni a keletkezett  nyere-
séggel és ez az összeg kerül az erdőtulajdo-
nosnak kifizetésre.  
 
A fejlesztési beruházásokból megállapíthat-

juk, hogy az előkészületekbe befektetett munka 
nem volt hiábavaló, hiszen közel 1 milliárd 
nagyságú forrást sikerült megnyerni, ami hosz-
szútávon szolgálja az itt élő embereket, javítja az 
életkörülményeket. 

Ehhez kellett a mi törekvésünk, tenni akará-
sunk, de fogadják el tőlem, hogy minden eset-
ben kellett Kovács Sándor képviselő úr korrekt, 
segítőkész támogatása, ha úgy tetszik lobbi 
tevékenysége. 

Munka és feladat az van bőven, hiszen eze-
ket a beruházásokat meg is kell valósítani. 

Valamennyien tudjuk, hogy ez nem lesz 
egyszerű, nagyon sok akadály áll még előttünk, 
de ezt szívesen vállaljuk.  

Bízunk benne, hogy nem áll meg a települé-
sünk fejlődése, meg vannak a lehetőségeink 
kitörési pontjaink, ami a tovább lépést biztosítja. 

Mi igyekszünk az önkormányzat pénzügyi 
helyzetét stabilizálni, és ezért is törekszünk az 
önkormányzati vagyon növelésére, a saját bevé-
teleink bővítésére. 

Nagyon fontos és örömteli, hogy egyre több 
fiatal telepszik le a településen, folyamatosan nő 
a születések száma, és új családok költöznek a 
nem túl magas számú üresen álló lakóházakba. 

Két évvel ezelőtti 2237 állandó lakoshoz 
képest az állandó lakosok száma 2416 fő, közel 

200 fős növekedés tapasztalható, pedig országo-
san a vidéki községekre ez nem jellemző. 

Egy pár gondolatot az előttünk álló április 8-i 
országgyűlési választásról. 

Igaz, ez a falugyűlés nem politikai fórum, és 
nem a pártok programjairól szól, azonban a 
választás rólunk, gyerekeinket, unokáinkat, 
családjainkat érinti. 

 Úgy érzem, hogy ez talán túlmutat az ország 
határain, és azt látjuk, hogy az egész világ, egész 
Európa forrong, szinte robbanás közeli állapot-
ban van. 

Nem vagyok teljesen nyugodt, hogy helyes és 
jó az az irány, amely felé a világ és Európa tart. 

Független polgármesterként azt mondhatom, 
hogy nem vagyok és soha nem voltam ellene az 
újnak, a jobbnak, a változásnak. 

A mostani országgyűlési választás előtt azon-
ban úgy érzem, hogy ebben a forrongó helyzet-
ben, ebben a feszült környezetben egy stabil, az 
ország lakosainak minél nagyobb támogatottsá-
gát élvező kormányra van szükség. 

A gyengét, a súlytalant a szél is hamar elfújja, 
de az az érzésem, hogy a közeljövőben a vihar-
nak is ellene kell állni. 

Nyilván lehet hibákat találni, kritizálni, nem-
tetszésünket kifejezni, elsősorban azok munká-
jában, akik dolgoznak, akik a szemünk előtt 
vannak. 

Én azt az elvet vallom, hogy nagyon szegény 
az, aki még ígérni sem tud, de én ezt felelőtlenül 
soha nem szerettem. 

Pedig azt látjuk, hogy most naponta vannak 
olyan horderejű ígéretek, amit eddig évtizedek 
alatt sem sikerült megelégedésre megoldani. 

A jelenlegi kormányt is lehet kritizálni, hibáz-
tatni, de engedjenek meg egy saját véleményt és 
egy pár dolgot, amit szerintem nem lehet elvitat-
ni a elmúlt 8 évtől. 

 Az ország biztonsága 

 Gazdaságpolitikai eredményei: most már 
több éve tartó gazdasági növekedés a 3% 
alatti költségvetési hiány. 

 A munkanélküliség drasztikus csökkenése. 

 A családpolitikája, a családok támogatási 
rendszere. 

 Az önkormányzatok helyzetének stabilizálá-
sa. 
 
Felvethetjük hiányosságként az egészségügy, 

az oktatás hibáit, hiányosságait, de meggyőződé-
sem, hogy rengeteg pénz áramlik ebbe az ága-
zatba, és még nagyok soknak kellene, de akkor 
sem lenne megfelelő és mindenki számára kielé-
gítő. 

Azt pedig pláne nem látjuk, hogy ez mitől 
változhatna egyik napról a másikra. 

Nekem a másik észrevételem, hogy az ellen-
zéki pártoknak volt négy év arra, hogy megmu-
tassák alkalmasságukat.  

Ahhoz, hogy az ország vezetését, a jelenün-
ket és a jövőnket bárkire rábízzuk, ahhoz látni 
kellene azt az erőt, azt a megbízhatóságot, azt az 
összefogást, aminek jellemezni kell egy vezető 
pártot. 

Sajnos én ezt jelenleg az ellenzéki pártokban 
nem látom, és nem érzem. 

A jelenlegi képviselő úrról csak azt mondha-
tom, hogy 1990 óta már nagyon sok országgyű-
lési képviselővel dolgoztam együtt, de Ő hozzá 
hasonló korrekt, és eredményes együttműködés 
eddig még soha senkivel nem volt. Itt él közöt-
tünk, elérhető volt és bármilyen kéréssel fordul-
tam hozzá, soha nem került elutasításra, sőt a 
sikerek azt bizonyítják, hogy az eredmények 
sem maradtak el. 

Remélem, hogy egyéni képviselőként az 
elkövetkező időben a választási körzetből szin-
tén kormánypárti képviselőt sikerül a parlament-
be juttatni, akitől kérhetjük a bölcsőde, az Idő-
sek Otthona bővítésének lehetőségét, valamint 
egy olyan kerékpár utat, mely Nyíregyházával 
összeköt minket.  

Az általam elmondottak saját véleményem, 
de természetesen mindenkinek a döntését, véle-
ményét tiszteletben tartom. 

Abban bízok, hogy mindenki saját meggyő-
ződése alapján, megfontoltan, a legnagyobb 
bölcsességgel fog dönteni, és remélem, hogy 
minél többen mennek el országosan véleményt 
nyilvánítani. 

Kölcsey Ferenc idézetével zárom beszámo-
lómat: 

„Az élet fő célja a tett, tenni magában, vagy mások-
kal együtt senkinek nem lehetetlen.” 

Az előttünk álló közös munkához kívánok 
valamennyiünknek jó egészséget, munkájukra, 
családjukra Isten Áldását. 

Kiss István, polgármester 
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Január 20-án tartotta szokásos éves 
közgyűlését a Polgárőr Egyesület. 
A közgyűlésen a tagság nagy része megjelent, 

továbbá részt vett meghívott vendégként a 
Megyei Polgárőr Szövetség képviseletében So-
mogyi János elnök és Váradi László régiókoor-
dinátor, a Baktalórántházi Rendőrörstől Koncz 
László alezredes, örsparancsnok és Csontos 
András főtörzsőrmester, körzeti megbízott, 
valamint Kiss István polgármester úr is. 

Kosztyu László egyesületi elnök éves beszá-
molója után a meghívott vendégek kértek szót. 
Mindegyikük méltatta a polgárőrség és az elnök 
munkáját, polgármester úr kiemelte, hogy az 
egyesület szerves részévé vált a község minden-
napjainak, és különösen szerencsés, hogy a helyi 
rendezvények biztosí-
tásánál van kihez for-
dulniuk. A rendőrség 
részéről a polgárőrök 
és a rendőrök együtt-
működését és a csök-
kenő bűnügyi statiszti-
kákat emelték ki. A 
Megyei Szövetség 
képviselői az elvégzett 
munkát és magas tag-

létszámot méltatták, illetve ők is kiemelték, hogy 
megyei szinten is példaértékű a Baktalórántházi 
Rendőrörs polgárőrökkel való együttműködése. 

Következő napirendként a polgárőrség ha-
tárvédelmi tagozatához való csatlakozásról 
tárgyalt a közgyűlés. Ennek lényege, hogy havi 
egy alkalommal, a Megyei Polgárőr Szövetség 
vezénylete alatt kell 3-4 polgárőrnek rendőrök-
kel közösen valamelyik megyei határszakaszon 3
-4 órányi szolgálatot ellátnia. A tagság részéről 
több kérdés is érkezett a Megyei Szövetség 
képviselőihez, és miután minden esetben részle-
tes és kielégítő tájékoztatást kaptak, a közgyűlés 
egyhangúan megszavazta a határvédelmi felada-

tok ellátását. 
Záró napirendként jutalmak és oklevelek 

átadása következett. A A Megyei Szövetség 
részéről oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át 
Kulcsár József, Badarász György, Fekó Attila és 
Kosztyu László. Az egyesület elnöke Bihari 
József, Boros József, Hegedüs Zoltán, Jancsik 
Attila, Korcsolai Attila, Korpás Krisztián, 
Kosztyu Attila, Kovács József, Molnár Miklós, 
Ornyik Ferenc, Orosz János, Orosz Jánosné, 
Orosz Sándor és Szegfű Mihály munkáját kö-
szönte meg ajándékkal és oklevéllel. 

A többszöri nagy havazás után polgárőreink 
végig járták az idősek otthonai, és ahol kellett, 
segítettek a hóeltakarításban. Több közös éjsza-
kai szolgálatra került sor a rendőrséggel az év 

első hónapjaiban. Örömteli 
hír, hogy lecserélhettük 
szolgálati járművünket egy 
a rendőrség állományából 
kivont Opel Astrára. 
Végezetül szeretnék kelle-
mes Húsvéti Ünnepeket 
kívánni minden apagyi 
lakosnak! 

Kosztyu László, elnök 

POLGÁRŐR EGYESÜLET 

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár, illetve az általuk működte-
tett Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer jóvoltából évről-évre kiváló 
programok érkeznek településünkre. 
Február 16-án délelőtt a Mandala Dalszínház 

művészei látogattak el hozzánk, és adtak remek 
hangulatú műsort az általános iskolásoknak. Az 
egy órás dalcsokorban olyan jól ismert és ked-
velt musical-, rajzfilm- és rockopera slágerek 
hangzottak el, mint pl. a Szilvásgombóc a Padlásból, 
a Hitetlenség átka és a Munkadal a Kőműves Kelemen-
ből vagy az Érzed már a szív szavát az Oroszlánki-
rályból. Az előadás végére a belelkesült közönség 
teli torokból üvöltötte a Hakuna Matata refrén-
jét. 

Köszönjük a Mandala Dalszínház művészei-
nek és munkatársainak, valamint a Megyei 

Könyvtár KSzR Részleg dolgozóinak, hogy 
létrejött ez az előadás! 

Február 20-án dr. Hajdu Zsanett biológus, 
gyógynövénykutató, A trópusok ajándékai című 
könyv szerzője volt vendégünk a Könyvtárban. 

Meghallgathattuk élménybeszámolóját és 
tapasztalatait bolíviai kutatóútjáról. Mesélt arról, 
hogyan lehet megszervezni egyetemistaként egy 
több hónapos kutatóutat, milyen meglepő – 
gyakran a sztereotípiákkal ellentétes – tapaszta-
latokat szerzett a különböző indián törzseknél, 
bemutatott pár számára is meglepő, addig nem 
ismert növényt, haszonnövényt. Érdekes volt 
hallani a gyógynövényekről egy gyógyszerkutató 
szemszögéből, és a természettel való kapcsola-
tunk fontosságáról. 

Az alkalom zárásaként a Könyvtármozi 
program keretében megnéztük a Gyógyító 

hagyományok – Füvesasszonyok, kenőemberek 
című dokumentumfilmet. 

Március 22-én, a Víz Világnapja alkalmából 
Simon Szilvia tartott előadást a felsősöknek 
„Víz, víz, tiszta víz” címmel. Igyekezett a gyere-
kek figyelmét felhívni az ivóvízkészletek megőr-
zésének fontosságára és a környezettudatos 
életmódra. Sok fotót és videót láthattunk a 
témában: azoknak a gyerekeknek az életéről, 
akik nem vagy alig jutnak tiszta ivóvízhez, az 
óceánok olajszennyezéséről vagy az óriási hulla-
dékszigetekről. 

Remélhetőleg a hallgatóság minél több, az 
előadáson elhangzott hasznos tanácsot, javasla-
tot megfogad majd. 

Fekó Attila 

KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK  

kötelezettségének eleget téve közölte Önkor-
mányzatunkkal azon lakosok nevét és címét, 
akik a szennyvízcsatornára még nem kötöttek 
rá, holott az műszakilag lehetséges és kivitelez-
hető. Ezen személyeknek a hatályos rendelet 
szerint talajterhelési díjtat kell fizetniük amely-
nek mértéke a vízfogyasztás mérő órán keresz-
tül mért mennyiséget alapul véve 1.200 Ft/m3. 
Ezen személyek részére hamarosan kiküldésre 
kerül a bevallási nyomtatvány, amin a 2017. évre 
vonatkozó bevallási kötelezettségüknek eleget 
kell hogy tegyenek. 

Kérek minden érintett lakost, hogy a fagyok 
elmúltával a talajterhelési díjfizetés elkerülése 
érdekében a szennyvízcsatornára rákötni szíves-
kedjen. 

 

A közúton történő közlekedés 
biztonságáról 

Az Önkormányzat tulajdonát képező közte-
rületekre lakosok által nem helyezhetők el köz-
lekedés biztonságát veszélyeztető tárgyak (pl. 
oszlopok, betontuskók, útpadka terepszintjéből 
kiemelkedő térburkolat). Ezen tárgyak kihelye-

zéséhez az Önkormányzat, mint tulajdonos 
hozzájárulása szükséges. 

Az engedély nélkül kihelyezett tárgyak rend-
kívül balesetveszélyesek, és akadályozzák az 
útfenntartási munkálatokat (hóeltolás). 

Kérek minden lakost, amennyiben lakása 
előtt hozzájárulás nélkül kihelyezett, előbb rész-
letezett tárgyak találhatóak, annak eltávolításáról 
mielőbb gondoskodni szíveskedjen. A kötele-
zettségek végrehajtását helyszíni ellenőrzés 
keretében fogjuk végezni. 

Dr. Tóth Tibor, jegyző 
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Befejeződött a 2017/2018-as tanév 
első féléve 

 
2018. január 26-án véget ért az első félév, s 

értékelésre került a tanulók teljesítménye.  
A félévet 177 tanuló zárta. Eredményesen 

végzett 168 tanuló, eredménytelenül 9 tanuló. 
Kiválóan megfelelt 21 tanuló,  
kitűnő 18 tanuló,  

jeles 27 tanuló. 
Bízunk benne, hogy év végére kevesebb lesz 

az eredménytelenül végzett tanuló és több a 
kitűnő tanuló.  

2018. január 20-án 17 nyolcadikos tanuló 
megírta a központi írásbeli felvételit. Az elért 
eredmények nagy szóródást mutatnak. Voltak 

magas pontszámot elérők és gyengén teljesítők 
is.  Az eredmények tükrében valamennyi nyol-

cadikos tanuló jelentkezett középfokú iskolába. 
Tehát a továbbtanulási mutatónk 100 %-os. A 
felvételi eredményekről 2018. április 20-a után 
kapnak értesítést. Reméljük, mindenkit abba az 
intézménybe vesznek fel, amit leginkább szeret-
ne. 

2018. február 28-án megérkezett az Oktatási 

ISKOLAI HÍREK 

Az elmúlt hónapok is eseményekkel, 
rendezvényekkel gazdagon teltek el 
intézményünk életében. 

Az év első hónapjában a farsangi készülődés, 
az ünnephez kapcsolódó szokások feleleveníté-
se volt az elsődleges célunk. Az előző évek 
hagyományaitól eltérve bővítettük a farsangon 
résztvevők körét. A szülők is bekapcsolódhattak 
a mulatságba, közösen szórakozhattak gyerme-
keikkel. A jelmezes felvonulásnak nagy sikere 
volt. A szülői munkaközösség minden kisgyer-

meket álarccal jutalmazott. Köszönjük segítő 
hozzáállásukat! A mindennapokat az óvónénik 
mesedramatizálással színesítették, ahol felnőt-
tek, gyerekek egyaránt jól szórakoztak. A Katica 
bábszínház jóvoltából a Mici egér című bábelő-
adást tekintettük meg. 

Március 15-én részt vettünk az iskola által 
szervezett megemlékezési ünnepségen, majd 
megkoszorúztuk az emlékművet. 

Nagycsoportosainkkal az iskolai előkészüle-
teket helyeztük előtérbe. Az iskolaérettségi 

vizsgálatok folyamatosan zajlanak, ebben a 
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítenek 
bennünket. 

Megkezdtük a tavaszi programok, kirándulá-
sok tervezését, szervezését. A pontos időpon-
tokról időben tájékoztatjuk a kedves szülőket. 

Az intézmény dolgozói nevében kívánunk 
minden kedves gyermekünknek, és családjaik-
nak Áldott Húsvéti ünnepeket!  

Kissné Leveleki Mária, óvodavezető 

AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉLETÉBŐL 

Óvodánkban 2017 július 1. és 2018 június 30. között tehetséggon-
dozó program valósul meg. 

A program címe: „Zenei tehetséggondozó program az apagyi Nap-
sugár Óvodában” Szerződésszáma: NTP-OTKP-17-0050  

A támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
A támogatási összeg: 720 000 Ft. 
A program célja a gyermekek fejlesztése a zenei és térbeli-vizuális 

tehetségterületen. A foglalkozások heti rendszerességgel valósulnak 
meg az óvóodapedagógusok szakmai munkájával. A pályázati forrás 

számos eszköz, elsősorban hangszerek beszerzését tette lehetővé. A 
gyerekek örömmel és érdeklődéssel vették birtokukba, és rendszere-
sen használják ezeket. Van, aki furulyázni tanul, van aki a már ismert 
dalokat metalofonon kíséri, de szívesen alkalmazzák a dobot, a kasz-
tanyettát is. A Vikár Sándor Zeneiskolában újabb hangszerekkel 
ismerkedtünk meg, mint például a halimba, orgona. Dezső Gergely-
né kézművesház vezető, a projekt kapcsolattartója irányításával a 
gyerekek saját maguk készítettek népi hangszereket, zajkeltő eszkö-
zöket, amelyeket a farsang alkalmával meg is szólaltattak. Olasz 
Ágnes, a Vivaldi Alapfokú Műszetoktatási Intézmény igazgatója, 
zenetanár interaktív hangszerbemutatót tartott a gyerekeknek. A 
tevékenységek tovább folytatódnak a tavasz folyamán.  
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Hivataltól a 2017-es kompetenciamérésről szóló 
jelentés. A tanulók eredményei most az orszá-
gos átlaghoz hasonlóak, a hatodik évfolyamosok 
picivel alatta teljesítettek, a nyolcadik évfolya-
mosok pedig jóval magasabban. Mind a hatodik 
évfolyamosok, mind a nyolcadik évfolyamosok 
jobb eredményt értek el, mint a községi általá-
nos iskolák. Ebből a jelentésből mellékelünk egy 
rövid táblázatot. 

2018. április 12-én és 13-án kerül sor ország-
szerte az első osztályosok beíratására. Tanköte-
les minden olyan gyerek, aki 2018. augusztus  31
-ig betölti a hatodik életévét. Szeretettel várjuk a 
leendő elsősöket és szüleiket ezen a két napon. 
A beiratkozással kapcsolatos részletes tájékozta-
tó mind az óvodában, mind az iskolában ki lesz 
függesztve.  

Rövidesen kezdődik a tavaszi szünet. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap március 28-a 

szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig 
április 4-e szerda. 

Az elmúlt hónapokban is zajlottak rendezvé-
nyek, események az iskolában, melyekről képe-
ket mellékelünk. 

A közelgő ünnepek alkalmából az iskola 
dolgozói és tanulói nevében minden kedves 
olvasónak Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 
Benga András Siklódi Lászlóné 
intézményvezető intézményvezető-helyettes 

Táncos örömök Apagyon 

Hosszú évek teltek azóta, amióta megindult 
az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában a 
táncszakkör. Vidámság, jókedv, huncutság lako-
zik a szakkörösök szemében, ami hűen tükrözi a 
szakköri órák jó hangulatát.  Az iskola tanulói-
nak mintegy negyede veszi igénybe ezeket a 
foglalkozásokat. Hazánk tájegységeinek táncain 
kívül szórakozásképpen moderntáncokat is 
tanulnak a gyerekek. Az előadásokkal nagy sike-
reket szoktak elérni iskolai, községi, alapítványi, 
jótékonysági rendezvényeken. A legkisebbektől 
a ballagókig mindenki ingyenesen vehet részt a 
szakköri órákon, heti rendszerességgel.  

Hamarosan itt az elsősök beiratkozása intéz-
ményünkbe. A mozgás, a tánc segíti a kisgyer-
mekek koncentrálását, tanulási hatékonyságát. 
Segíti az írás- olvasás- számolási készség fejlődé-
sét. Támogatja a tanulók napi feladatainak élve-
zetes elvégzését. A tánctevékenység az egyik 
legösszetettebb esztétikai- művészeti cselekvés, 
hiszen magas fokú igénybevétellel egyszerre 
foglalkoztatja a vizuális képességeket, a tapintó 
érzékelést, a hallási kultúrát, az izom  és 
testérzést. Mindez elsősorban közösségi keret-
ben teremthető meg. Egyidejűleg téri és időbeli 
koncentrálást és alkalmazkodóképességet igé-
nyel. Ritmus, dallam- és egyensúlyérzéket fej-
leszt.  

Intézményünk igen népszerű a környező 
települések lakói körében. Ebben közre játszik 
ez a táncos délutáni elfoglaltság is. Több bejáró 
tanulónk egyben táncos is.  

Azt szeretnénk, ha minél több szülő - gyer-
mek megismerné iskolánk ilyen irányú lehetősé-
geit is, és választaná gyermeke alapfokú iskoláz-
tatásának intézményünket. 

A szakköri foglalkozásokat minden csütörtö-
kön meg lehet tekinteni, részt lehet venni rajta.  

2018. február 15-én 14,30 órai kezdettel kez-
dődő farsangi mulatságot is a csoport nyitja 
meg. Szeretettel várunk mindenkit! 

Bíróné Repelik Edit, szakkörvezető-tanító 
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Kedves Apagyiak! 
 
Filmekben szoktam hallani azt a közkeletű 

nézetet, hogy aki meghal, míg emlékezünk rá a 
szívünkben ott él. Aki veszített már el valakit, 
tudja, hogy valamilyen módon meg kell küzdeni 
a reménytelenséggel. Azzal, hogy többé nem 
találkozunk, nem beszélünk egymással.  Ezért 
választunk  a  lehetőségek  közül.  Szenvtelen 

beletörődéssel fogadjuk el: ilyen az élet. Vagy 
saját képzelőerőnk szerint megnyugtató hitrend-
szert dolgozunk ki. Ilyenkor a gyászoló beszél-
getést kezdeményez a halottjával, kitalálja mi-
lyen módon nem kell elengedni a szeretett sze-
mélyt. A Jézust ismerő és szerető asszonyok 
átélték nem csak a gyász, de a szenvedés látvá-

nyának szívet tépő fájdalmát. Így mentek a hét 
első napjának reggelén a sírhoz.  Még nem 

tudták, hogyan küzdjenek meg a fájdalommal, 
csak annyit tudtak, hogy nincs tovább. Olyan 
tapasztalat érte őket, ami nem volt a lehetőségek 
között. Nem csak egy angyallal, de magával a 
feltámadt Jézus Krisztussal találkoztak. Ez sok-
kal jobb volt, mint bármilyen egyéb lehetőség. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ 

Hamvazó szerdával elkezdődött a nagyböjti 
idő Egyházunk életében. Ez a 40 nap a keresz-
tény ember számára bűnbánati időszak, amely 
alkalmat ad a lemondásra, hitünk elmélyítésére, 
megbocsátásra, kiengesztelődésre. Ezek mind 
fontos lelki élményeket adnak mindnyájunk 
számára, hogy Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepére méltóképpen felkészülhessünk. 

Ez az idő alkalmas imádságos életünk elmé-
lyítésére is. Figyeljünk arra, hogy mit vár tőlünk 
a Mennyei Atya, mi az üzenete a ma élő embe-
rek számára. A Szentírás nekünk szóló útmuta-
tás. Boldog aki olvassa. Tegyük mi is bátran, 
olvassuk Isten hozzánk szóló üzeneteit. Bizto-
san találunk pont számunkra, a mi élet helyze-
tünkre segítséget nyújtó, személyes üzenetet. 

A nagyböjti készülődésben törekedjünk arra, 
hogy jobban megértsük Jézus örömhírét és 
megváltói halálát. Hirdessük minden ember 
számára, hogy Krisztus legyőzte a bűnt, megtör-

te a sátán hatalmát, legyőzte a halált és ezáltal 
nyertünk mi is örök életet. Krisztussal meghal-
tunk a bűnnek és vele együtt fel is támadunk. 
Ez a mi igazi örömhírünk. 

A 3 legfőbb erény a HIT, a REMÉNY és a 
SZERETET. Minden ember vágyik a bűntől 
való szabadulásra, amelyre csak a hit által jutha-
tunk el. Húsvét üzenete örök értékű remény 
számunkra, hogy Jézus példáján mi is feltáma-
dunk. Az Istennel való szeretetkötelék pedig 

összetartó erő az emberi kapcsolatainkban. 
Fedezzük fel Isten irántunk való irgalmát és 

szeretetét, és így forduljunk mi is minden em-
bertársunk felé. Cselekedjünk az Evangélium 
szerint, tegyünk jót felebarátainkkal, legyünk 
Jézus Krisztus hű követői, építsük az Ő egyhá-
zát! Így kaphatunk erősebb hitet és maradandó 
boldogságot. Engedjük, hogy a húsvét üzenete 
átformálja a szívünket, hiszen Jézus értünk 
vállalta a szenvedést és a kereszthalált, majd 
dicsőséges feltámadásában is részesíteni fog 
bennünket. Az igazi keresztény élet a meghalás 
és a feltámadás együttese: meghalunk a bűnnek, 
a világnak, és feltámadunk Istenben és Istennek. 

Kívánom minden kedves falubeli embernek, 
hogy érezze és tapasztalja meg a Húsvét üzene-
tét. 

Így kívánok minden kedves olvasónak kegye-
lemteljes, áldott ünnepet. 

Ignáczné Fejes Ildikó 

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

Ünnepi miserend 
 

Nagycsütörtök 1630 

Nagypéntek 1430 

Nagyszombat 2000 Napkoron 

Húsvét vasárnap 1100 

Húsvét hétfő 1100 

NAGYHÉT - SZENTHÉT 
 
A nagyböjt negyven napja alatt az önmegtaga-

dás, az imádság és a jócselekedetek útján arra 
törekszünk, hogy szívünket életünk szétszórtsá-
gából Istenhez emeljük. Akkor értjük meg a 
húsvét titkát, ha képesek vagyunk a szent nagy-
hetet kellő áhítattal, imádsággal átélni és ráhan-
golni magunkat a szent feltámadásra. E nélkül, 
marad egy szürke átlagos hét, tartalom nélkül. 

A szent nagyhét első jelentős napja: nagycsütör-
tök. A nagycsütörtöki liturgia az egyház életének 
és egységének legfontosabb mozzanata. Ezen az 
estén Jézus kenyeret és bort adott nekünk. Saját 
magát, testét és vérét adta, mert az egyháznak az 
ő testévé kellett válnia. Ez az egyház legfonto-
sabb szentsége, éltetője, összetartója: „Ez az én 
testem, amelyet értetek adok” /Lk22,19/ „ez az én 
vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a 
bűnök bocsánatára”. /Mt26,28/  

A világ üdvösségéért, a bűnök bocsánatárért 
szenvedett és halt meg. Szenvedésének és halá-
lának jeleként és köztünk való állandó jelenlé-
tének szentségeként hagyta nekünk a kenyeret 
és a bort, hogy soha ne felejtkezzünk el arról: az 
életben semmi nem olyan fontos, mint megsza-
badulni a bűntől, és Istennek élni. Azért adta 
nekünk magát, hogy lélekben megtisztulva, az 
Úr testét és vérét magunkhoz 
véve mindig érezzük, hogy 
egyedül ő az, aki bűneinktől 
megszabadíthat minket és ezt a 
szerencsétlen világot. 

A szent eucharistia az egyház 
életének a titka. Ebből merí-
tünk erőt, hogy meg tudjuk 
tartani az evangélium parancsa-
it. Ebből éltek a szentek, ez 
adott bátorságot a vértanúknak, 

ennek a jegyében élt túl az egyház minden ve-
szedelmet és minden üldözést. Ez a mi bizton-
ságunk, mert akik hűségesek Krisztus testének 
és vérének szentségéhez, azok mindig meg 
tudják őrizni a hitet és az egyházhoz való hűsé-
get. 

A szent nagyhét másik jeles napja: nagypéntek. 
A Golgotán három keresztet látunk. A nép 
tombol, örvendezik, és akkor megszólal a job-
bik lator, miközben a másik szidta Jézust: „Nem 
félsz az Istentől ? Hiszen te is ugyanazt a büntetést 
szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk, de ő nem 
csinált semmi rosszat” /Lk23,40-41/. Honnan jött 
rá a gonosztevő, hogy ebben a helyzetben nem 
a szitkozódás a megfelelő megoldás, hanem 
meghajolni azelőtt, aki semmi bűnt nem köve-
tett el, és mégis ugyanazt a büntetést szenvedi el 
amit mi. A jobb lator látott és hitt, úgy, mint 
amikor János evangelista bement az üres sírba: 
látott és hitt. Látni és hinni. Ez a kereszt titka. 
Amit az ember első látásra felfogni nem képes. 
Ehhez olyan hitre van szükség, amely túl lát a 
földi világ valóságán. A jobb lator tudta, hogy 
sorsán enyhíteni csak egyféleképpen lehet: fel-
nézni Jézus szenvedésére, és belátni, hogy szá-
mára nincs más távlat, csak ez: „Jézus, emlékezzél 

meg rólam országodban”/Lk34,42/ 
A Szent nagyhetet a föltámadás ünnepével 

zárjuk, illetve megnyitjuk az új élet teljességét. A 
hét első napján asszonyok mennek Jézus sírjá-
hoz, hogy befejezzék azokat a munkálatokat, 
melyre pénteken már nem volt idő. Megvásárol-
ják a fűszereket és szomorúan ballagnak a hét 
első napján kora reggel Jézus sírjához. Megdöb-
benve tapasztalják a sírhoz érve, hogy a kő el 
van hengerítve, jóllehet igen nagy volt. Az an-
gyal közli velük: „nincs itt, feltámadt, íme a hely 
ahová tették őt” Az asszonyok pedig félelmükben 
elfutottak és megvitték a hírt a tanítványoknak. 

Az apostolok együtt voltak, s félelmükben 
bezárkóztak. Mit tehettek volna? Szorongás és 
félelem töltötte el őket. Akkor eljött Jézus és 
közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség 
nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és 
oldalát. „Az úr láttára öröm fogta el a tanítványo-
kat.” 

Amikor a föltámadás eseményéről beszélünk, 
nem feledkezhetünk el egy igen érdekes jelenet-
ről. A sírt őrző katonák, aki részesei voltak a 
feltámadás eseményének, jelentik a történteket a 
főpapoknak. Akik sok pénzt ígérnek nekik, 
hogy hallgassanak a történtekről. Azok elfogad-
ták a pénzt és úgy tettek, amint kioktatták őket. 
„Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a 

zsidók között„ /Mt: 28,11-15/ 
Föltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált, és a 
sírban lévőknek életet ajándé-
kozott. 
Minden kedves apagyi lakosnak 
a föltámadás örömével kívánok 
áldott, szent ünnepeket.     
Föltámadt  Krisztus! - Valóban 
feltámadt! 

Buda Attila, parokus 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

Nagyheti liturgikus rend 
 

Nagycsütörtök 1800: Liturgia, 12 kínszenvedési evangélium olvasása 

Nagypéntek 1600: Keresztút 

Nagypéntek 1800: Sírbatételi vecsernye 

Nagyszombat 1900: Feltámadási szertartás körmenettel 

Húsvét vasárnap 1100: Szent liturgia, olajkenet, antidor osztás, pászkaszentelés 

Húsvét hétfő 1100: Ünnepi liturgia 

(folytatás a 7. oldalon) 
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Mennyire becsülnéd a saját életed? 
 

„az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és életét adja váltságul sokakért.” (Máté 
evangéliuma 20,28.) 
A 20. század egyik legnagyobb hatású keresz-

tény evangelistája, Willian Franklin „Billy” Gra-
ham, akitől nemrég vett végső búcsút az egész 
világ, így vallott saját szolgálatáról: „Minden 
embernek el akarom mondani azt, hogy mit 
jelent a kereszt.”  

Egy áru értékét azzal lehet mérni, hogy mit 
adnak érte cserébe. Az ember értékét Isten azzal 
igazolta, hogy saját magát adta érte cserébe a 
kereszten. 

Annak ellenére, hogy szép számmal találkoz-
hatunk önmagukat látszólag vagy valóban jelen-
tősen túlértékelő emberekkel, meglepően sokan 
vannak,. akik igazából nem hisznek saját értékes 
mivoltukban. Ennek számos különböző oka 
lehet. A végeredmény azonban a legtöbb eset-
ben hasonló. Ki tudná megszámolni, hányszor 
kerülünk olyan élethelyzetekbe, olyan környe-
zetbe, olyan emberek közé, akik és amelyek 
megkérdőjelezik, vagy egyenesen tagadják érté-
kes voltunkat. 

Krisztusnak mindennél, még a saját életénél is 
drágább volt az, hogy megmutassa, milyen fon-
tos számára az ember. Neked megmutatta-e 
már valaki, hogy értékes vagy? 

Egy kislány nagyon szégyellte azt, hogy az ő 
anyukájának csúnya, sebhelyes bőre van az 
arcán és a kezein is. Társai közül néhányan ki is 
gúnyolták emiatt. Mikor nagyobbacska lett, egy 

alkalommal beszélgetett erről az anyukájával. 
„Nem mindig volt ilyen a bőröm.” – mondta ő. 
„Mitől változott meg?” – kérdezte a kislány. 
„Amikor kisbaba voltál, kigyulladt a ház, és te 
bent maradtál. A tűz olyan nagy volt, hogy már 
senki, még a tűzoltók sem mertek próbálkozni a 
mentéssel. Én akkor beszaladtam a házba és 
kihoztalak.” A lány attól fogva úgy látta, hogy 
neki van a legszebb anyukája. Az anya áldozata 
megmutatta neki, hogy milyen fontos és értékes 
az ő élete. 

Ha esetleg az emberek neked nem mutatták 
ezt meg ennyire megragadó módon, akkor is 
van valaki, aki megtette: Ő Jézus Krisztus. 

Mi következik abból, hogy hiszel a saját érté-
kes mivoltodban? Az, hogy keresed azt a kap-
csolatot, amelyben megkaphatod a megfelelő 
értékelést. Talán a család jut eszedbe, talán egy 
jó barát, esetleg szakmai vagy társadalmi elisme-
rések. Az egyetlen, valóságnak tökéletesen meg-
felelő értékelés azonban Isten részéről érheti az 
embert. Mert Ő ismeri elveszett voltunkat, de 
ezzel együtt látja az igaz emberség bennünk 
rejlő lehetőségét, amit Ő maga hozott létre,  és 
Ő képes ezt kibontakoztatni, valósággá tenni. 
Az a tudat, hogy értékes vagy, elindít egy úton. 

Az ember értéke a bűn állapotában csupán 
lehetőség. A bűn olyan, mint egy mocsár, amely 
lehúz, mint a betegség, amely cselekvőképtelen-
né tesz, nem engedi, hogy az emberben levő 
lehetőség kibontakozzék. A bűntől való szaba-
dulásnak azonban súlyos ára van. Csak az haj-
landó megfizetni, aki látja azt, amit nyerni lehet 

vele: az igazi (valódi) embert. Isten maga volt 
az ÁR, és maga volt az, aki egyedül felismerte, 

hogy érdemes megfizetni ezt az árat. Ezt is 
Krisztus keresztéből tudjuk.  

Aki saját maga értékével már tisztába jött, az 
az ember tud másokat is értékelni, felismerni, 
meglátni bennük azt, amit Isten is lát: az elve-
szett, de a kereszt áldozatával és hatalmával 
megmenthető embert. Egyszer egy keresztény 
ember így mutatkozott be: egy MEGMEN-
TETT bűnös vagyok.  

A Biblia szerint minden ember egyformán 
Isten alkotása, egyformán értékes. Tudtad-e, 
hogy az embernek az egyik legfontosabb külde-
tése, hogy embertársaival tudassa értékes voltu-
kat? Aki értékesnek érzi magát, az értékes életvi-
telre is fog törekedni. Az ellentléte is igaz. 
Mindannyian így vagyunk ezzel.  

Mit tegyünk tehát? Ismerjük fel, mennyire 
forradalmi felfogása van Istennek az emberről: 
egyszerre látja bűnös és elveszett állapotát, ami-
ből meg tud szabadítani, és látja a benne rejlő 
lehetőséget az istenképűségre. Tekintsünk Isten-
re is másképp: Ő volt az, aki hajlandó volt ér-
tünk váltságdíjat fizetni akkor, amikor minden-
ki, még saját magunk is értéktelennek tartottuk 
magunkat, mégpedig úgy, hogy Ő maga volt az 
ár. Felismert, lehetőség formájában meglevő 
értékünk indítson bennünket változásra: megté-
résre és Krisztus-követésre, a lehetőségek valóra 
váltására. Segítsünk másoknak is felismerni azt, 
hogy ők is értékesek, és ezt az értéket számon 
tartja valaki: Krisztus, aki a kereszten meghalt 
értünk, de fel is támadt, és vele együtt élhetünk 
mi is. 

dr. Dezső Gergely, lelkipásztor 

MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ 

Nem kellett beletörődniük, sem kitalálni-
uk meséket. A valóság volt a legjobb lehe-
tőség. Ma is az. Jézus feltámadása lehető-
ség  arra,  hogy  életünk  ne  félelemben, 
hanem húsvéti örömben teljen. Ezt ma is 
megtaláljuk az Ő szavában, a gyülekezetei-
ben.  Keressük  a  vele  való  kapcsolatot 
2018-ban is! A gyermekekkel 24-én szombaton 10 órától, 

Húsvéti  Klub  keretében  készülünk  az 
ünnepre  a  Református  Gyülekezeti  Te-
remben!  Minden  gyermeket  szeretettel 
várunk! 
Ünnepi  követ  a  Debreceni  Református 
Hittudományi  Egyetemről  Kiss  Máté 
másodéves lelkész hallgató lesz. 
Istentől áldott húsvétot kívánva: 

Bakó László lelkipásztor 

(folytatás a 6. oldalról) Az ünnepi istentiszteletek rendje  
 

Március 28-31. 1700: Bűnbánati istentisztelet 

Március 30. 1700: Nagypénteki istentisztelet 

Április 1. 1100: Húsvétvasárnapi úrvacsorás istentisztelet 

Április 1. 1600: Húsvétvasárnapi délutáni istentiszelet 

Április 2. 1100: Ünnepi istentisztelet a legátus szolgálatával 
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„AKÁC-TRADE” SZOLGÁLTATÓ KFT. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

MEGVALÓSULT A HŰTŐHÁZ KIALAKÍTÁ-

SÁT CÉLZÓ PROJEKT APAGY KÖZSÉG-

BEN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL 

 

 

Befejeződött az „AKÁC-TRADE” Kft. beru-

házásában a „Helyi termékek piacra jutását 

segítő épület kialakítása Apagy községben” 

című, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00002 azono-

sító számú projekt, mellyel egy hűtőkamrá-

val, manipuláló helyiséggel és szociális 

blokkal ellátott épület jött létre. A fejlesztés 

az Európai Unió és a Magyar Állam által 

nyújtott 81,83 millió forint vissza nem térí-

tendő támogatással valósult meg. 

 

Az Apagy Község Önkormányzata tulajdoná-

ban lévő „AKÁC-TRADE” KFT. 2016. áprilisá-

ban sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program kereté-

ben meghirdetett TOP-1.1.3-15 kódszámú 

„Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhí-

vásra. 

A projekt fő célja a térség gazdasági verseny-

képességének növelése a helyi termékek piac-

ra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztések 

által. A fő cél eléréséhez az Apagy külterüle-

tén, a 0123/88 helyrajzi szám alatt található 

épület került felújításara, átalakításra. 

A projekt kapcsán a Támogatási Szerződés 

aláírására 2017. január 11-én került sor. A 

projekt előkészítése a tervezést, az üzleti terv 

készítését és kivitelezésre vonatkozó közbe-

szerzési eljárás lefolytatását foglalta magába. 

A kivitelezés 6 hónap alatt történt meg folya-

matos műszaki ellenőrzés mellett. A hűtőház 

működtetése szempontjából fontos targonca és 

konténerek beszerzése is megtörtént. A projekt 

gördülékeny 

megvalósí-

tásáról egy 

hozzáértő 

projektme-

nedzser 

gondosko-

dott. A meg-

valósítás ideje alatt a nyilvánosság biztosítása 

folyamatos volt, az új szolgáltatás reklámozá-

sára pedig marketingtevékenység valósult 

meg. 

A projekt megvalósítása befejeződött 2018. 

január 15-én. A beruházásnak köszönhetően a 

vállalat 1 darab új munkahelyet teremt. 

A projektről bővebb információt a 
www.apagy.hu oldalon olvashatnak. 
 
Kapcsolat: 
„AKÁC-TRADE” Szolgáltató Kft. 
4553 Apagy, Kossuth u. 145./a 
Seres József Ügyvezető 
Tel: 06-42/548-014 

http://www.apagy.hu
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U19-es ifjúsági csapatunk az irreális téli 
időszakban csak egy teremtornán tudott rész 
venni, ahol a csoportjából tovább jutva a kiesé-
ses szakaszban esett ki. Sajnos kinti nagypályás 
edzőmérkősést nem tudott játszani. A bajnok-
ságban már két fordulón vagyunk túl, és úgy 
gondoljuk, hogy a szomszédvári rangadón Le-
veleken elért 3:3-as döntetlen megacélozza egy 
ideig a fiúk akaratát. A téli átigazolás időszaká-
ban akaratunk ellenére nem tudtunk erősíteni, 
így a régi csapattal kell helyt állni. 

 
Először is szeretnénk gratulálni a ping-

pongos lányoknak! U13, U14 csapataink a téli 
szünetben teremtornákon vettek részt (U13 
Kisvárda 1 hely, U3-14 Mátészalka 3 hely, U14 
Tokaj 2 hely). Az U13 csapatunk elindult a 
megyei futsal bajnokságban és két selejtezőt 
megnyerve bejutottunk a döntőbe, ahol hato-
dikként végeztünk (Kisvárda, Tarpa 1-2, Újfe-
hértó, Nyírbátor mögött). Talán előrébb is vé-
gezhettünk volna ha a betegségek miatt nem 
hiányos a keret. Február végén elkezdtük a 
tavaszi idényre a felkészülést heti két edzéssel és 
egy edzőmeccsel, és ha a bajnokság végére egy-

két helyet előrébb tudunk lépni a tabellán, akkor 
úgy gondolom kihoztunk mindent a csapatból.  

 
Véget ért a felkészülésünk, Mátészalkán 

vettünk részt egy futsal tornán ahol a 2. helye-
zést értük el amire nagyon büszkék lehetünk, 
amellett elhoztuk a gólkirályi címet is. 2018. 03. 
26.-án megkezdődnek a Bozsik program tornái, 
amelyeken rendszeresen részt veszünk, és ered-
ményesen szerepelünk. A heti két edzést rend-
szeresen látogatják a gyerekek így egész jó mun-
kát tudunk végezni. Megköszönjük a szülők és a 
segítők támogatásait. 

Szegfű Mihály, Kozák Róbert, Nagy János 

 
Felnőtt csapatunk 2018 január 13-án megkezd-

te a felkészülést a szezon második felére. A 
második pozícióból 6 pontos előnnyel a mögöt-
tünk állóval szemben vártuk, hogy elkezdődjön 
a bajnokság. Az első mérkőzés egyből szom-
szédvári rangadóval kezdődött, Leveleket saját 
otthonában 2:1-re győztük le. 

A második forduló sajnos vereséggel végző-
dött az Újfehértó otthonában 6:3-ra kikaptunk, 
ehhez hozzá tartozik, hogy játékra alkalmatlan 
talaj illetve időjárás volt, küzdeni akarásból alul 
maradtunk. 18 meccses veretlenségi sorozatunk 
szakadt meg. Jelenleg a második helyen állunk 
40 ponttal. 

Téli játékosmozgás: Távozott: -Kóka Kriszti-
án (Tiszavasvári), Szalka Norbert (Kálmánháza) 

Orosz Gábor sajnos maródi sérülése miatt 
nem áll a csapat rendelkezésére. Érkezett: Ha-
lastyák Ádám (Nyírtelek), Horváth Gergő 
(Nyírkarász), Hegedüs Dávid (Levelek) 

Mindhárom újonnan érkezett játékosunknak 
sikeres szezont kívánunk! 

Németh Attila 

LABDARÚGÁS 

Az utánpótláskorú versenyzőink az orszá-
gos színtérről szállították a jobbnál jobb ered-
ményeket. Az Országos Diákolimpia „A” kategóriás 
döntőjére kijutott Hanustyák Fanni, Hanustyák 
Csaba, és Polgári Balázs. Sajnos Balázs betegen 
játszotta mérkőzéseit így nem sikerült a nyolc 
közé jutás, míg Csaba remek játékkal a 6. helyen 
zárt. Fanni viszont ha már megkapta a lehetősé-
get az indulásra, esélyesebb ellenfeleket legyőz-
ve bajnoki címet szerzett.  

Az Országos serdülő csapat versenyen hatalmas 
sikernek lehettek részesei (Hanustyák Fanni, 
Polgári Zsófia, Majláth Virág), hisz a Nyíregyhá-
zi leány csapat tagjaiként bajnokok lettek Laskay 
Írisz mellett! Az eredmények önmagukért be-
szélnek, ami ifj. Oszlánszki László munkáját 
dicséri! 

Tovább folytatja jó szereplését Hanustyák 
Fanni az újonc és serdülő ranglista versenyeken is 
ahol egy ötödik és egy kilencedik helyezéssel 

továbbra is tartja az újonc ranglistán a 6. helyét 
míg a serdülők között feljött a 15. helyre. Polgá-
ri Zsófia az újonc ranglistán 45. a serdülőn 47. 
míg Majláth Virág az 53.helyen áll. 

A felnőtt versenyzőink a „Szmolka Csaba” 
emlékversenyről tértek haza több dobogós helye-
zéssel! Poór Tibor második alkalommal nyerte 
meg a kiemelt kategóriát megelőzve Fodor 
Gézát, Fodor Istvánt és Hanustyák Csabát. A 
megyei csoportban Polgári Balázs 3. lett. A 
páros versenyszámban nem kis meglepetésre a 
Nyikos Róbert-Pintye Miklós kettős nyert . 

„Vándor fa” elnevezésű Top 20 versenyen, ahol 
Debreceni NB-s csapatok legjobbjai és a csap-
tunk játékosai mérkőztek egymással, nem várt 
sikereket értünk el. Fodor István bajnok lett, 
mellette Kiss Zoltán 2. míg Misák Károly a 3. 
helyen zárt. 

Az NB I-es csapatunk bravúros őszi szereplé-
sét követően nem tudta hozni addigi formáját 
így a biztos bennmaradás mellett ami a fő cél 
volt, a titkon remélt dobogós helyezésnek már 
nincs realitása. Ehhez nagyban hozzájárul a 
játékosaink egyes mérkőzésekhez való hozzáál-
lása, ami visszaveti a csapat teljesítményét is. Az 
NB II-es csapat is szélsőségesen szerepel, mi-
közben nem várt meglepetés pontokat szerez 

ugyanakkor biztosnak tűnő pontokat veszít. 
Így az őszi 4. helyből előre lépés itt sem lesz, 

inkább visszaesés várható. Főleg abban a tudat-
ban, hogy a meghatározó játékosaink elfoglalt-
ság miatt nem mindig tudják a csapatot segíteni. 
Az NB III-ban a csapat nem volt valami acélos 
az ősz folyamán így a bennmaradás még nem 
biztos, de a tavaszi kezdés ami fontos két győ-
zelmet hozott az megadhatja az esélyt. Sajnos itt 
is a fő probléma az, hogy a csapat nem tud 
minden mérkőzésre a legjobb összeállításban 
kiállni így nehéz a jobb ellenfelekkel  felvenni a 
harcot. 

A megyei bajnokságban a csapat még mindig 
nem egységes, fiataljaink nem tudnak még meg-
határozó teljesítménnyel előrukkolni, és így 
nehéz csapatként működni. Mindezek ellenére 
várjuk az eredményesebb folytatást. 

Oszlánszki László 

ASZTALITENISZ 

 
 
 

Fejlesztési Egyesület a térség szolgálatában 
A Közép-Nyírségi Fejlesztési Egyesület a 2017. évben is 
folyamatosan segítette a térség fejlődését. A szervezet 
célja a helyi és térségi szereplők (magánszemélyek, vállal-
kozások, civil szervezetek, önkormányzatok) összefogása, 
szektorok közötti együttműködések kialakításának előse-
gítése. A 2017. évben elkezdődött a térség érintett szerep-
lőinek feltérképezése a rendelkezésre álló térségi adatbá-

zis frissítése. Az egyesület kiemelten támogatja a mikro-
vállalkozói szintet és a civil szervezeteket, részükre térí-
tésmentes tanácsadást biztosít területfejlesztés, vidékfej-
lesztés, önkéntes munka, közösségfejlesztés területeken. 
Az egyesület pályázati forrásból egy fő térségfejlesztő -
szervező részmunkaidős munkatársat alkalmaz a felada-
tok végrehajtásának érekében. Az egyesület munkáját két 
fő önkéntes segíti, akik közreműködnek a feladatok sike-
res megvalósítása során. A térség szereplőiről, az elérhető 
helyi termékekről, szolgáltatásokról, fennmaradt hagyo-
mányokról a szervezet adatbázist hozott létre, melyhez 

internetes felületet is kapcsolt. Az egyesület munkatársai, 
vezetői, önkéntesei aktívan részt vesznek a térséget 
érintő pályázatok, projektek kidolgozása során. A Közép-
Nyírségi Fejlesztési Egyesület működését a 2017-2018. 
évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támo-
gató nevében eljárva az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-17-M-0025 
számú pályázatán keresztül 642.000 Ft-tal támogatja. 
Elérhetőségünk: Postacím: 4541 Nyírjákó, Fő út 10. e-mail: 
baktakisterseg@gmail.com, Tel: 06-42-550-008, Nagy 
Gábor elnök 06-20-475-66-07 
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