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2019. január - április

Az apagyi önkormányzat lapja

A Kézművesház installációival kívánunk áldott húsvéti ünnepeket!

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL

Február 23-án sportbált tartottunk

POLGÁRŐR KÖZGYŰLÉS

Január 26-án tartották éves közgyűlésüket a polgárőrök
(Cikkünk a 2. oldalon)

(Cikkünk a 2. oldalon)
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Február 23-án községünkben először
És valóban teltház lett a Teleház! Sok- tására szánjuk.
került megrendezésre a sportbál.
sok szív egyszerre dobbant meg ennek az
Júliusban egy szilvásváradi közös kirán-

Nem kis félelemmel a szívünkben kezdtünk hozzá a szervezéshez. De éreztük,
hogy van Apagyon egy olyan lelkes közösség, amely fontosnak tartja a mozgást, a
sportot, az egészséges életmódot, és legfőképpen a gyermekek támogatását. Egy
álom volt ez, amely minden résztvevőnek a
segítségével megvalósulhatott.

ügynek a sikeréért.
Hálás köszönet mindenkinek a támogatásáért, a részvételéért, segítségéért.
Külön köszönjük Kiss István Polgármester Úrnak a bál védnökségéért, és rendkívüli segítségéért.
A szép bevételt a gyermekek versenyeztetésére, a táncosok fellépőruhájának varra-

POLGÁRŐRSÉG
Szép számban jelent meg a tagság az
éves közgyűlésen, amelyen meghívottként
részt vett Somogyi János a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség
elnöke, Váradi László a III. számú régió
járási koordinátora, Csontos András rendőr
főtörzsőrmester, körzeti megbízott és Benga András alpolgármester.

A közgyűlés meghallgatta és egyhangú
szavazással elfogadta a 2018. évi beszámolót, majd kitüntetéseket vett át a Megyei
Szövetség részéről Kosztyu László,
Kosztyu Zsolt, Molnár Miklós és Varga
András. Az Apagyi Polgárőr Egyesület
kitüntetésben és elnöki dicséretben részesítette Badarász György, Bujdos László,
Tisztelt Betegeink!
Fogorvosi rendelőnk szolgáltatása ismét
bővült: Safe laser (lágy lézerkészülék,2019es modell) készülék került beszerzésre,
mely egy magyar találmány. Segítséget
nyújt nemcsak a gyógyításban, hanem a
kiváltó ok kezelésében is. Az egészségügy
több szakterületén is alkalmazható, mi
rendelőnkben csak fogászati célra használjuk.

Ez a lézer gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és biostimuláló hatású.
Nagyon sok páciens szenved ínygyulladástól, sokaknak van herpesze vagy szájüregi aphtája. Ez a készülék ezen betegségek kezelésére kiválóan alkalmas, hiszen 34 cm mélységben képes kifejteni hatását.
Általában 3 kezelés elegendő lehet a kívánt
cél elérése érdekében.
2019. január 25-én zárult az első félév.
Jelenleg a második félév közepén tartunk.
Február hónapban megtörtént a középiskolába a jelentkeztetés, minden nyolcadik
évfolyamos tanuló szeretné középfokon is
folytatni tanulmányait.

Fekó Zoltán, Kovács József, Köles Krisztián, Kulcsár József, Lukács Csaba, Máté
László, Ornyik Ferenc és Szabados László
polgárőröket. A kitüntetettek sorát gyarapítja Fekó Attila, aki nagycsaládos polgárőrként vehetett át kitüntetést az Országos
Polgárőr Szövetség elnökétől a Budapesten

duláson vehetnek részt az asztaliteniszező,
focista, és táncos gyerekek.
Reméljük hagyományt tudunk teremteni ,
és további Sportbálokat sikerül megrendezni.

Bíróné Repelik Edit, Németh Attila,
Kozák Róbert, szervezők
december 21-én tartott évértékelő elnökségi ülésen.
A közgyűlés lezárása után a szokásoknak
megfelelően vacsorával és baráti beszélgetéssel zárult az este.
Április elején a polgárőrök a Rendőrséggel együtt keresték fel a helyi időseket,
hogy a bűncselekmény áldozatává válását
megelőző tanácsokat adjanak nekik, mire
figyeljenek, vigyázzanak csalók – különösen az ún. “unokázós csalások” – feltűnése
esetén. Felhívták figyelmüket a gyakori
trükkökre, átverésekre, pl. kisértékű eszközöket árulnak a tényleges ár többszöröséért, hamis pénzzel követnek el visszaéléseket, stb.
Kosztyu László, elnök

Ínygyulladáskor célszerű elsőként a fogkövet eltávolítani. Rendszerint ilyenkor
már ún. tasakok is kialakultak a szájüregben. A tasakok a fogak és az íny között
elhelyezkedő „rések”, melyekben rengeteg
baktérium tud megrekedni, elősegítve ezzel
az ínygyulladást. Az ínygyulladás első jele,
hogy fogmosáskor vérzik az íny. Egy speciális anyag és a safe laser készülék segítségével ezeknek a kórokozóknak a száma nagy
mértékben lecsökkenthető, elősegítve ezzel
az íny gyógyulását. Újra feszessé tehető a
vérző íny.
A Herpesz elég gyakori elváltozás, sokszor ráfogjuk, hogy jót ettünk. Közben
mindenki szervezetében jelen van a vírus,
mely a legyengült immunrendszer vagy
vitaminhiány esetében aktiválódik és elég
kellemetlenné tudja tenni az ember mindennapjait. A lézer készülék felgyorsítja a

folyamat lezajlását, elősegítve ezzel a
gyógyulást.
Gyakran fordul elő fájdalmas, fehér elváltozás (aphta) a szájüregben, melynek
oka lehet szintén vitaminhiány vagy legyengült immunrendszer. A safe laser, mivel a
bőr illetve a nyálkahártya felső rétegében
hat, szintén hatásos ezen kórkép kezelésében.
Végül, de nem utolsó sorban említeném
meg, hogy gyakran a foghúzás helye begyullad, esetleg nehezen gyógyul a seb.
Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító
hatásának köszönhetően kiváló segítséget
nyújt ez a készülék.
Amennyiben kérdése van, vagy felkeltettük érdeklődését, várjuk szeretettel fogorvosi rendelőnkben a hét minden napján!

ISKOLAI HÍREK

tanulmányi versenyen is jól teljesítettek. A
szabadidős tevékenységek továbbra is színesítették a mindennapokat: színházlátogatás, farsang, március 15-i ünnepség, Zrínyis hét rendezvényei, előadások a teleházban,
könyvtárban, ERSMUS+ program. Ezekről
az eseményekről néhány fotó is megtekinthető.
A 2019/2020-as tanévben is indul egy

vashatnak azt ott folyó tevékenységről.
Befejeződött a 4. és 6. évfolyam úszásoktatása. Alapfokon mindenki szerzett jártasságot valamelyik úszásnemben. Tanulóink
Végre elkészült a Nyíregyházi Egyetem nagyon jól szerepeltek a diákolimpia verseélménycentruma, beindultak a foglalkozá- nyein megyei, területi és országos szinten
sok. Egy külön cikkben részletesen is ol- is. A sportversenyek mellett több tantárgyi

Dr. Dankócsik Enikő
konzerváló fogászat- és fogpótlástan szakorvos
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első osztály, melyre a beiratkozás 2019.
április 11-és és 12-én megtörtént. Várható
osztálylétszám 19 tanuló.
Közeledik a tavaszi szünet: a szünet előtti
utolsó tanítási nap április 17-e szerda, szünet utáni első tanítási nap április 24-e szerda.
A szünet után következik az év végi haj-
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rá, felhívjuk a szülők és a tanulók figyelmét,
hogy van lehetőség az év végi eredmények
javítására. Májusban következnek a kompetenciamérések a hatodik és nyolcadik évfolyamokon. A tanév szorgalmi időszaka
2019. június 14-én fog véget érni.
Benga András, intézményvezető
Siklódi Lászlóné, intézményvezető helyettes

00016 azonosító számú pályázati
„Élménycentrum” projekt keretein belül
összesen 48 felső tagozatos diákunk két
hetente részt vesz matematika, fizika,
kémia és biológia rendhagyó órákon az
Élménycentrum Báthory utcai központjában.
Mivel mind a négy területen gyakorlatra
épülő feladatokat oldanak meg a gyerekek,
Az idei tanév második félévétől a Nyír- így elmondható, hogy minden gyerek örömmel és nagy lelkesedéssel várja a fogegyházi Egyetem EFOP-3.3.6-17-2017lalkozásokat.
Babály Krisztián
Erasmus+
rendszerünkre és a projektre.
Idén szép tájképeket festettek a tanuló„A természet titkai és csodái” iskolánk
ink és sok időt töltöttek a természetben,
nemzetközi projektje
annak szépségeit fotózták a különböző
Közös projektünk második évében a ko- évszakokban.
ordinátorok és az iskolaigazgatók SzlovákiÁprilis 1-5-ig Szatmárnémeti „Dr. Vasile
ában, Jamnik településen találkoztak, ahol Lucaciu” általános iskolája látta vendégül a
a 2. év legfontosabb tennivalóit részletez- rövidtávú diákcsere résztvevőit és kísérő
tük. Nagy meglepetésünkre a Szlovák Ok- tanárait. Nagyon jól éreztük magunkat,
tatási Minisztérium vezetői is fogadtak igazi magyaros vendégszeretetben volt
bennünket. Kíváncsiak voltak az oktatási részünk. Az iskola bejárása után tanítási

órákat látogattunk, együtt tevékenykedtünk, ismerkedtünk és kicseréltük tapasztalatainkat. A helyi diákok szép műsorral
köszöntöttek minket. A programok teljes
mértékben kapcsolódtak a projekt témájához. Egy egész napot töltöttünk a Szejke
farmon, ahol kézműves technikákat próbálhattak ki a tanulók. Örömmel gyúrtak, faragtak és készítettek bőr karkötőt . A botanikus kert Juboi-ban található, nem messze
innen a Sárkányvölgy, ahol homokkő ter-

Minisztériumban...
(folytatás a 4. oldalon)
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szép élmény volt mindnyájunknak. Senki most nagy az izgalom, mert családoknál
mészeti képződmények láthatók. Nem nem távozott üres kézzel, mindenki kapott lesznek elszállásolva.
maradt el Szatmárnémeti központja és ajándékot a vendéglátóktól. Május végén
Benga Andrásné
Nagykároly sem. A kastély és mesés parkja Lengyelországba készülnek a gyerekek. Már
a projekt koordinátora
Az intézményünkbe járó
tosokat!
AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉLETÉBŐL
gyermekeink változatos progAz Intézmény dolgozói nevéramokon, élményekkel gazdag előadáso- gyermek aktívan bekapcsolódott a kézmű- ben minden hozzánk járó gyermeknek, és
kon, és tevékenységeken vettek részt az ves foglalkozásokba, bohócokat, álarcokat családjuknak ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNelmúlt időszakban.
készítettünk, amivel az óvoda épületét de- NEPET kívánunk!

Az első hónapok a tél elűzésével, farsan- koráltuk ki. Majd a farsangi mulatság vette
gi előkészületekkel kezdődtek. Minden kezdetét, amelyre minden csoport izgatottan készült egy kis mókás műsorral. A gyermekek maskarába öltözve, jó hangulatban,
vidám énekekkel, tánccal, versekkel űzték
el a telet.
Március 15-én a nagycsoportosok részt
vettek az iskola által szervezett megemlékezésen, majd megkoszorúzták az emlékművet.
Szintén a nagycsoportos óvodásokkal
Nyíregyházára látogattunk a Móricz Zsigmond színházba, ahol „A kis hableány” c.
előadást tekintettük meg. Nagy élmény volt
a gyermekek számára. Ezen kívül a Katica
és a Szivárvány bábszínház rendszeres vendége intézményünknek, akik vidám mesékkel örvendeztetik meg a kicsiket.
Húsvétra készülve kézműves tevékenységekkel, dekoratív tárgyak, tojásfa készítésével tesszük szebbé ezt az ünnepet.
Nagycsoportosainkkal az iskolai előkészületeket helyeztük előtérbe. Az iskolaérettségi vizsgálatok folyamatosan zajlanak,
ebben a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítenek bennünket.
Folyamatban vannak a további programok szervezései: Családi napot, motoros
napot, és kirándulást szeretnénk még ebben a nevelési évben megvalósítani.
Az óvodai beiratkozás április 29- én, és
30-án lesz. Tanköteles minden gyermek,
aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Szeretettel várjuk a leendő kiscsopor-

Csutak Aranka
intézményvezető helyettes

XXIII. Évfolyam 1. szám

5. Oldal

REFORMÁTUS EGYHÁZ

akik áldozatot hoznak. Ez lehet a büszkeségünk feladása, egy egyszerű, de nehezen
pártjára áll. Ha megvalósulna igazán, feles- kimondható szó: tévedtem, vagy bocsánat.
legessé válna az erőfeszítés, megszűnne a Ehhez lépni kell. Jézus Krisztus úgy dönVannak, akik magukat béketűrőnek mond- cél, haladni kell felé, de el nem érhetjük tött, akár az életét is odaáldozza, hogy béják. Valóban sokan vannak ilyenek, akik soha. És vannak a béketeremtők. Ők, azok kességünk lehessen Istennel. A csodálatos
eltűrik a békét. Nem szeretik, nem
az, hogy mi dönthetünk, béketűdolgoznak érte, de eltűrik amíg
rők, békepártiak, vagy béketeremAz ünnepi istentiszteleteink
szükséges. Nem feltétlenül örülnek
tők leszünk! „Ha lehetséges, amennyia békétlenségnek, de azért nem is Április 18. Nagycsütörtök 1700
re tőletek telik, éljetek minden emberrel
kerülik, ahhoz is hozzászoktak már. Április 19. Nagypéntek 1700
békességben.” (Róm 12,18)
Vannak aztán a békepártiak. Mint Április 20. Nagyszombat 1700
Áldásban és békességben gazdag
minden esetben, amikor valami Április 21. Húsvétvasárnap 1100
húsvétot kívánva, testvéri köszönpolitikai erővé szelídül, vagy ma- Április 21. Húsvétvasárnap 1600 Kovács Patrícia legátus téssel:
gasztosul, abban a pillanatban elérBakó László
Április 22. Húsvéthétfő 1100 Kovács Patrícia legátus
hetetlenné válik annak számára, aki
ref. lelkipásztor
Kedves Apagyiak!
Áldás Békesség!
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők
Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)

Egyházunk életében elérkezett a nagyRÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ
böjti idő, amely a Húsvétra készíti fel szíveinket.
megkopott, felszínes világunkban.

Az egyházi év ezen időszaka megvilágítja
Segít abban, hogy méltóképpen felkéa számunkra, hogy minden földi dolog szülhessünk nagy ünnepünkre a Húsvétra,
hamuvá lesz, elmúlik. Próbáljunk meg amely a mi örök boldogságunkról szól. Az
olyan dolgokat keresni, olyan értékeket ő feltámadása ad reményt és bizonyossámegismerni, amelyek örökké tartanak. got, hogy mi is a feltámadás részesei leheMennyei kincseket, amelyek minden ember tünk. Ennek feltétele, hogy jól végezzük
számára szükségesek, mert ezek nélkül dolgainkat, szolgáljuk Istent és egymást
nem lehetünk győztesek, nem érhetjük el szeretettel, ahogy erre példát adott szávégső és legszebb célunkat, az üdvösséget. munkra Jézus. Ő legyőzte a rosszat a jóval,
Ehhez le kell küzdenünk önzőségeinket, és ezt a mi életünkben is képes megtenni,
kívánságainkat, testi szükségleteinket. Jézus minket sem hagy el a bajban. Fontos, hogy
szenvedéséhez kell kapcsolódnunk, mert higgyünk benne és úgy éljünk ahogy ő taníezáltal tudjuk megsokszorozni életünkben totta. Halálával és feltámadásával legyőzte a
a lelki értékeket. Többet kell imádkoznunk, meg kell bánnunk bűneinket és
Nagyheti szertartások
követnünk a Főparancs útmutatását:
Április 18., Nagycsütörtök 1730
„Szeresd Uradat Istenedet... Szeresd felebaráÁprilis 19., Nagypéntek 1430
todat, mint önmagadat!” Próbáljuk meg
30
fegyelmezni magunkat, próbáljunk meg Április 19. 15 : Közös keresztút
00
jónak lenni, tegyünk jó cselekedeteket. Április 20., Nagyszombat 20 00(Napkoron)
A látszólag kis dolgok megtétele is meg Április 21., Húsvét vasárnap 11
30
tudja változtatni életünket, mert Jézus Április 22, Húsvét hétfő 9
segítsége csodát tud művelni a sokszor
Húsvét „az ünnepek királyi és uralkodói
GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ
ünnepe / s az ünnepélyek ünnepélye”, Jézus
Krisztus feltámadása. A húsvéti lakoma dók nagyon elszaporodtak, ezért az egyipnekünk a pászkás kosarakban megszentelt tomiak féltek tőlük. Rabszolga munkára
étel.
fogták őket, és ki akarták pusztítani ezt a

A húsvéti lakoma nemcsak Újszövetségi
tartalmat hordoz, emlékeztet bennünket az
Ószövetségi Szentírás egyik legfontosabb
jelenetére. A zsidók az éhínség elől Egyiptomba menekültek. Jákob fia József már
korábban oda került, s gazdag ember lett.
Oda hívta családját is, hogy az éhhaláltól
megmentse őket. Jákobnak és családjának
jó dolga volt Egyiptomban, de aztán József
meghalt, és megváltozott a sorsuk. A zsi-

népet.
Isten nem akarta, hogy az ő választott
népe Egyiptomban elpusztuljon, elhatározta, hogy kivezeti, kiszabadítja őket onnan.
Sok csodajelnek kellett történnie, az egyiptomiaknak sok szerencsétlenséget kellett
elviselniük, amikor Mózes vezetésével elindulhattak az ígéret Földje felé. Át kellett
menniük a Vörös-tengeren. Isten szétvá-

gonoszt, győzelmet aratott a bűn felett.
Követnünk kell őt, hogy a mi életünk is
megváltozhasson. Higgyünk benne, hogy
szeretetben élhessünk önmagunkkal és
egymással! Kössük életünket az Ő szentséges életéhez! Ez a mi legfőbb feladatunk.
Krisztus pedig megvált minket és segítségünkre jön, részesít bennünket az Ő feltámadt életéből. Keresztelésünkkor megszabadított minket az áteredő bűntől, nekünk
adta a Szentlelket, Istenhez kapcsolt bennünket, hogy már itt a Földön új életet
kezdhessünk. Ez az élet tökéletesedik bennünk, kibontakozik és majd egyszer beteljesül a Mennyországban. Ezért nagyon
fontos, hogy hogyan élünk. Mutassuk meg
szeretetünket és hitünket, megváltónk
felé. Ő sokkal többet adott - szenvedett,
meghalt, mindent odaadott - azért, hogy
mi megszabaduljunk a bűn sötétségéből
és az örök világosság részesei lehessünk.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelem teljes, áldott, húsvéti ünnepeket
községünk minden lakójának!

Ignáczné Fejes Ildikó
lasztotta előttük a tengert, és a zsidók száraz lábbal átkeltek, de az üldöző egyiptomiakat elnyelte a tenger. (Kiv.14,1-31) Így
jutottak át a másik partra, hogy aztán negyven évi vándorlás után megérkezzenek az
ígéret Földjére, ahol élniük kellett, ahol a
Megváltónak, Urunk Jézus Krisztusnak is
meg kellett születnie.
Ennek emléke a zsidók húsvéti vacsorája.
„Üld meg a húsvétot az Úr, a te istened tiszteletére, mert éjszaka vezetett ki az Úr Egyiptom
földjéről. Ne egyél kovásszal készült kenyeret, hét
napig a kovásztalan kenyeret, a szükség kenyerét
edd, hisz nagy sietségben vonultál ki Egyiptom
(folytatás a 6. oldalon)
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üdvözítő szabadításának az emléke és jelké- a kérdés, hogy ki a mi vezetőnk, aki tudja,
földjéről.” (MTörv:16,1-3) A húsvéti lakoma pe. Ahogyan a zsidók a bárány vére által hogy a mi ígéret földünk nem itt van, halegfontosabb része a bárány volt, ami az szabadultak meg, úgy mi pedig Krisztusnak nem a mennyekben.
akkori népek egyik legkedvesebb eledele a kereszten kiontott vére által válunk sza- A mi húsvétunk a pászka ünnepe, mert
volt, hiszen ők a legeltetésből a pásztorko- baddá. Megváltottak vagyunk, de minden ebben az eledelben köszönthetjük a mi
dásból éltek. Húsvétkor minden családnak nap rászorulunk Isten szabadító irgalmára, Urunk Jézus Krisztust, aki eljött, hogy tale kellett ölnie egy bárányt, úgy, hogy cson- rászorulunk arra, hogy Isten megbocsássa nítson, szenvedett és meghalt, de harmadtot ne törjenek benne, meg kellett sütniük bűneinket és elvezessen minket az isteni napra dicsőségesen feltámadt.
és az előírás szerint kellett elfogyasztaniuk. élet teljességére. A mi életünk is hasonlít a Feltámadás napja, világosodjunk fel ezen
Ennek Újszövetségi beteljesülése Jézus választott nép szolgaságára, szabadulására ünnepéllyel, és egymást, mint testvérek,
húsvétja. Húsvét van, amikor Jézus az Isten és a pusztai vándorlásra. Ezt az utat min- öleljük, a feltámadás által, gyűlölőinknek is
Báránya meghalt a kereszten, és harmad- denki végig járja, ha akarja, ha nem, csak az bocsássunk meg, és így énekeljük: - Feltánapra feltámadt. A mi
madt Krisztus halottaiból,
húsvétunkban nem az
legyőzte halállal a halált
Nagyheti liturgikus rend
egyiptomi fogság eseés a sírban lévőknek életet
00
ménye jelenik meg, Április 18., Nagycsütörtök 18 : Liturgia, 12 kínszenvedési evangélium olvasása ajándékozott.
30
nem valamilyen törté- Április 19., Nagypéntek 15 : Keresztút
Minden kedves apagyi
00
nelmi vagy politikai Április 19., Nagypéntek 17 : Sírbatételi vecsernye
lakosnak a föltámadás
rabságból szabadít Április 20., Nagyszombat 1900: Feltámadási szertatás, körmenettel
örömével kívánok
meg, hanem a bűnnek Április 21., Húsvét vasárnap 1100: Szent liturgia, olajkenet, antidor osztás
áldott, szent ünnepe00
és a halálnak a rabságá- Április 22., Húsvét hétfő 11 : Ünnepi liturgia
ket!
ból. A pászka száBuda Attila
munkra Isten végső,
parokus
Életjelenségek
Tavasszal a gyümölcsfák felébrednek a
téli nyugalmi állapotból. Ha egy szép érett
kajszibarack, őszibarack, vagy egy tál cseresznye jut eszünkbe, akkor a legtöbben
valószínűleg arra gondolunk: igen, ezért
érdemes gyümölcsfát nevelni, kertet művelni, dolgozni. A gyümölcsterméshez hosszú
folyamat vezet, amit az embernek hozzáértéssel, gondos munkával kell végigkísérnie,
ha jó eredményt szeretne elérni. A gyümölcsfák termését már kora tavasszal is
fenyegetik veszélyek. Van olyan bogár,
amely a virágbimbóba rakja petéit, azok
pedig kikelve tönkreteszik azt, ezért a növény el sem jut a virágnyílásig. Egy gombafaj a virágot támadja meg, gyors hervadást
és rothadást okozva. Egy másik az alig
látható pici leveleken telepszik meg, később a levelek bordóra színeződnek, eltorzulnak, majd a nyár folyamán, korán le is
hullanak. Az ilyen kértevők már a kezdet
kezdetén meghiúsíthatják a gyümölcstermést. A megelőzésnek, védekezésnek számos módja van. Jó hír az, hogy a megfelelően gondozott, táplált, egészséges növények ellenállnak számos betegségnek.
Keresztény életünket a Biblia sokszor
hasonlítja gyümölcsfához, gyümölcs terméshez. Ez egy folyamat, amelynek előfeltételei és következményei vannak. Keresztelő János a képmutatókat azzal szembesí-

MAGYAR APOSTOLI EGYHÁZ
tette, hogy „teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket” (Mt 3,7-12.), mert az igaz megtérésen kívül semmi más nem vezethet az Istennel való kapcsolat rendezéséhez. Jézus
Krisztus egy tanításában (Mt 7,15-23.) arra
mutat rá, hogy az igazi Krisztus-követésnek
látható eredményei vannak, amiről fel lehet
ismerni az ilyen embereket (még ha nem
tökéletesek, nem hibátlanok, akkor is).
Hiába prófétál, hiába tanít valaki, ha ezek
hiányoznak az életéből, hiteltelenné válik.
A szőlőtőke példázatában Jézus Krisztus
kifejti: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek.
Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt
magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha
nem maradtok énbennem.” (Jn. 15. fejezet).
Mit jelent ez pontosan? Nem lehet felsorolni az összes bibliai tanítást, amely
ehhez kapcsolódik, de álljon itt kettő, amelyek igen kifejezőek: Jakab levelében ezt
olvassuk: „A felülről való bölcsesség először is
tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny,
irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.” (Jak 3,17.) Pál így ír
a Galatáknak: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23.)
A húsvét időszakában keresztény életünk alapjával foglalkozunk, ami nem
más, mint Jézus Krisztus megváltó munkája. Nem azért, hogy eleget tegyünk bizo-

nyos szokásoknak. Hanem azért, mert ez
létkérdés. Ha az ember hitélete nem rendelkezik megfelelő alapokkal, akkor szellemi élete képletesen szólva úgy jár, mint a
virágmoníliával fertőzött gyümölcsfa: már a
virág elhervad, és a remélt szép gyümölcs
helyett, csak egy rothadt csomó marad
belőle. Vagy úgy is járhat, mint a bimbólyukasztó által megtámadott fa: virága ki sem
nyílik. Ugyanakkor megfelelő alapok és
következetes Krisztus- követő élet esetén
életünk „Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett
fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem
hervad el a lombja.” (Zsoltárok 1,3.)
Minden embernek tudnia kell, nem
csak húsvétkor, hanem élete minden
napján azt a jó hírt, amit Isten akar közölni velünk:
Isten kivétel nélkül minden embert szeret. Ő elfogad bennünket úgy ahogy vagyunk, hogy azután újjá teremtsen bennünket.
Jézus Krisztus megváltó munkája teljesen
elégséges ahhoz, hogy Istennel rendezzük
kapcsolatunkat, és új életet kezdjünk.
Nincs semmi és senki, ami Jézus Krisztust helyettesítheti. Nincs semmi, amivel ki
kellene egészíteni Krisztus megváltó munkáját.
Isten megtérést vár az emberektől. Ezt
elhanyagolni nem szabad, képmutató viselkedéssel helyettesíteni nem lehet. A megté(folytatás a 7. oldalon)

XXIII. Évfolyam 1. szám
(folytatás a 6. oldalról)
rés fő elemei: a bűnismeret, a bűnbánat, a
bűn megvallása elsősorban Isten előtt, a
bűn elhagyása, a bűn rendezése – amennyiben lehetséges. Megtérésre mindig van
lehetőség földi életünk során.
A megtérés nem öncélú. Kaput nyit az új
életre, amelyben Jézus Krisztus keresztel
Szentlélekkel és tűzzel.
Merre tart az életed? Hova vezet az az
életmód, melyet jelenleg folytatsz? Megragad-e téged Isten szeretete, és az a cél,
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amely felé Ő vezethet?
Ha igen, akkor lélekben forduljunk
Krisztus felé, aki egykor a kereszten adta
értünk az életét. Forduljunk felé úgy is,
mint aki immár feltámadt, Ő a legnagyobb
Úr, és Ő az, akivel együtt élhetjük le életünk hátralevő részét, beleértve az örökkévalóságot is.
Hiszünk-e abban, hogy érdemes szellemi
életünk fejlődésén dolgozni minden nap?
Hiszünk-e abban, hogy ez a folyamat csodálatos eredményre vezet? Aki szellemi

gyümölcsöt akar, az törekedni fog a szellemi táplálék megszerzésére, a betegségek
elkerülésére, és mindent megragad, ami
ebben segíti. Szellemi életjelenségeket kezd
mutatni. Isten felé fordul, miként a fák is
az ég felé tárják ágaikat, a napfény felé irányítják leveleiket, virágaikat. Mi, emberek
ennél még többre is hivatottak vagyunk.
Miért ne fordítanánk hitéletünkre, Istennel
való kapcsolatunkra legalább annyi gondot,
mint a gyümölcsfáinkra?
dr. Dezső Gergely, lelkipásztor

2019. március 23-án az apagyi MediBall MEDIBALL VERSENYEN AZ APAGYI CSAPAT mondani Apagy Község Önkormányzatácsapat 5 versenyzője vett részt a II. Kikenak és a gyerekek szüleinek! A segítségük,
let MediBall Kupán. Apagy Községben már előttük álló kihívásokat, rengeteg időt és bíztatásuk nagyon fontos volt a számunkra.
2018 januárja óta, egyre nagyobb létszám- energiát fordítottak a felkészülésre. A márFelkészítést Szilágyi Máté és Tősi Julianmal gyakoroljuk az egészségmegőrző lab- ciusi eseményen, amelyen csak egyéni mér- na MediBall oktatók irányították.
dajátékot, a MediBall-t. A kitartó gyakor- kőzés versenyszámot szerveztek, minden Részletes eredményeink:
lók közül többen is felkészültek a sportág indulónk dobogóra állhatott a saját kategó- Kaplanska Izabella: I. hely
rangos mérkőzés versenyére, amelyen riájában. Így az 5 éremből 3 arany-, 1 ezüst- Kozák Eszter: III. hely
szép sikereket értek el.
, és 1 bronzérem született. Minden ver- Ugyan Kinga: I. hely

A Nyíregyházán megrendezett versenyt senyzőnk teljesítményére büszkék vagyunk Bessenyei Máté: II. hely
megelőző hetekben fáradhatatlanul gyako- és ezúton is gratulálunk nekik!
Tősi Julianna: I. hely
roltunk. Versenyzőink komolyan vették az
A sikerek mellett fontos számunkra,
hogy a velünk gyakorlók személyisége is
fejlődjön. A jól végzett edzések hatására
bátrabbak, kitartóbbak, nyíltabbak és határozottabbak lehetünk, több önbizalmunk
lehet a mindennapi életben is. Szeretettel
várunk minden érdeklődőt a gyakorlásra!
Köszönjük mindenkinek, aki támogatott
minket a versenyen és az ehhez vezető
úton! A felkészülés segítéséért, a csapat
támogatásáért külön köszönetet szeretnénk

Felnőtt csapatunk: Január 10-én megkezdtük a szezon második felére a felkészülést.
Az edzéslátogatottság megfelelő volt, így
mindenki megfelelő erőnléti állapotban
van.
Március 3-án sikeresen vettük a szomszédvári rangadónak is nevezett LevelekApagy mérkőzést, 0:6-os eredménnyel. A
további meccseinket is sikerült megnyernünk, kivéve a Nyíribrony elleni paprikás
hangulatú összecsapást, ott 3:3 lett a végeredmény. Jelenleg négy mérkőzésből 10
pontot szereztünk.
Távozóink is voltak a téli szünet alatt.:

LABDARÚGÁS
Kurucz Krisztián Ófehértóra, Kozsla Milán Tokajba, Horváth Gergő Nagykállóba,
míg Nagy János Nyírturára távozott.
Egy érkezett játékosunk van Marics Gábor személyében, aki az NB-III-as Sényőtől érkezett hozzánk. A rutinos játékos
bármelyik támadó szekcióban bevethető.
A sorsolásunk nagyon nehéz, gyakorlatilag az első hét fordulóban találkozunk a
tabella elejével. Célunk, hogy a dobogó
harmadik fokára oda érjünk, amire reális
esély van.

Ifjúsági csapatunkkal kapcsolatban igazából
sokkal többet nem tudok mondani, mint
tavaly. A csapatunk azon része, akik hétrőlhétre félreteszik a dolgukat és eljönnek a
meccsekre minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy eredményt érjünk, ezzel csak az a
baj, hogy belőlük kevés van, ezért nem úgy
alakulnak a dolgaink, ahogy azt elterveztük.
Mindenesetre nekik köszönöm a kitartást.
Fel a fejjel és megyünk tovább. A sérültjeinknek pedig mihamarabbi gyógyulást kívánok az ifi, és a felnőtt csapatban egyaránt!
Az U14-es csapatunk két téli teremtornán
(folytatás a 8. oldalon)
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és a legjobb mezőnyjátékosnak járó díjat amin eredményesen szereplünk és szép
hoztuk haza.
számmal látogatják a gyerekek az edzésevett részt. Tiszalökön 3. helyet és gólkirályi A téli szünetet követően heti kettő ket.
címet sikerült elhozni. Tokajból mindkét edzéssel és edzőmeccsekkel Apagy-Tarpa
Németh Attila, Kozák Róbert,
korosztályunk az U13 és U14 az első helyet 3:1, Levelek-Apagy készültünk a tavaszi
Árpási Dávid, Nagy János edzők.
folytatásra. A téli átigazolás folyamán
Czimmer Lőrinc személyében egy nagyon
jó játákosunk távozott a Spartacus 1928
utánpótlás csapatához, hiányát már most is
érezzük, de természetesen sok síkert kívánunk neki.
Az U9 és U11-es korosztály téli felkészülése felemásra sikerült a rengeteg betegség
miatt. Megkezdődött a Bozsik program,
(folytatás a 7. oldalról)

Az első csapatunk az NB III-ban tartja
a második helyét és még megmaradt az
esély a bajnoki címre is de ehhez minden
mérkőzésünket nyerni kellene és a jelenleg
egyenlő pontszámmal első Debrecen csapatának legalább egy pontot kellene vesztenie. Túl vagyunk több rangadón és eddig a
Tavaszi mérkőzéseinket (6) hibátlanul hoztuk benne az első a harmadik és a negyedik
csapatokat is legyőzve. A megyei bajnokságban jelenleg a negyedik helyen állunk és
itt is van esély az előre lépésre de akár a
vissza csúszásra is annyira szorosan áll az
élmezőny. A nehezebb mérkőzéseink még
ez után következnek így bármi elképzelhető.
A megyei egyéni bajnokságon három apagyi
játékos is dobogóra állhatott , Fodor Géza
megszerezte az egyéni bajnoki címet, Szabó
Sándor második és Kiss Zoltán harmadikként zárt ! Gratulálunk nekik!

NB III. Észak-Alföld
1. Debrecen AK-DEAC II.
17
15 0
2. Apagy SE I.
17
14 2
3. DABE
17
12 2
4. Fehérgyarmati VSE
17
11 0
5. Hajdúszoboszlói AK
17
8 3
6. Mátészalkai MTK
17
7 2
7. Trió-Maxi Nyíregyháza II. 17
7 1
8. Várdai Asztalitenisz SE
17
6 2
9. VITKA SE Vásárosnamény 17
5 1
10. TEVA Debrecen SE III.
17
4 3
11. Záhonyi VSC
17
1 5
12. Hódos Imre SE
17
0 3

2
1
3
6
6
8
9
9
11
10
11
14

47
47
43
39
36
33
32
31
28
28
24
20

213:93
218:88
183:123
173:133
174:132
145:161
148:158
147:159
138:168
109:197
108:198
80:226

ASZTALITENISZ
A „Szmolka Csaba Emlékversenyen” Nyírtéten Poór Tibor begyűjtötte a harmadik
egyéni győzelmét így elnyerte a Vándorkupát is, de, hogy teljes legyen a siker a Párosban Hanustyák Csabával első helyen zártak!
Egyéniben Fodor István második, Kiss
Zoltán harmadikként zárt! Párosban harmadik helyen végzett a Kiss Zoltán-Polgári
Balázs kettős. Az egyéni „B” kategóriában
Hanustyák Csaba és Pintye László harmadik lett mint ahogy a párosoknál Hegedüs
Zoltán és Orgován Krisztián kettős!
Amatőrök részére Március 15. Emlékversenyt rendeztünk ahol ha a főszerepet nem
is az apagyiak játszották hisz minden elsőséget elvittek a Tiszanagyfaluból érkezett
versenyzők azért sikerült dobogós helyezé-

seket elérnünk. Ezek közül kiemelkedik
Máté László egyéni második, a Máté
László - Hegedüs Zoltán harmadik Maczali
János - Takács Tibor páros negyedik és az
Apagy csapatának a 2. helyezése. Gratulálunk minden résztvevőnek!
Az utánpótlás is megmérette magát a
megyei Diákolimpián Hanustyák Fanni első,
Polgári Zsófia és Majláth Virág második
Sarka Angelika harmadik helyen végzett
míg a fiúknál éppen csak lemaradtunk a
dobogóról, Polgári Balázs negyedik ,
Hanustyák Csaba ötödikként zárt. A megyei Diákolimpiáról minden korcsoportban
csak az első helyezettek jutnak ki az Országos Döntőre így csak Fanniért izgulhattunk, aki az „A” azaz igazolt kategóriában
végül a harmadik helyen végzett. Gratulálunk mindenkinek!
Oszlánszki László,
szakosztályvezető

Megyei bajnokság
1. Kék SE I.
15
13 1
2. Kisléta ASE
16
12 1
3. Nyírbátori ASE II.
15
10 2
4. KSE Nyírtét
15
9 4
5. Apagy SE II.
15
10 2
6. Ajak SE
16
8 1
7. Fehérgyarmati VSE II.
15
5 1
8. Kék SE II.
16
5 0
9. Trió Maxi Nyíregyháza III. 16
1 4
10. NYVSC—Eismann
16
2 1
11. SE Nyírpazony
15
1 1
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Megjelenik: negyedéve nte. Kiadja: Apagy Község Önkormá nyzata, Apagy, Kossuth u. 145.
A kiadásért felel: Kiss István polgár mester. Szerkesztő: Fekó Attila
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3
3
2
3
7
9
11
11
13
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42
41
37
37
37
32
26
26
22
21
17

185:85
205:83
181:89
147:123
162:108
145:143
124:146
116:172
105:183
74:214
86:184

