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APAGYI HÍRMONDÓ 

Május 31-én óvodásaink, június 15-én iskolásaink ballagtak el. További sok sikert kívánunk nekik! 

Június 10-én negyedik alkalommal került megrendezésre a 

„Pünkösdi Utánpótlás Labdarúgó Torna”, melyet a korábbi 

évekhez hasonlóan gyereknapi rendezvénnyel kötöttünk 

egybe. A rendezvényt motoros túra, bohóc fellépése, ügyes-

ségi versenyek és „habparti” színesítette. A nap zárásaként 

Apagy - Nyírtét öregfiúk labdarúgó mérkőzésre került sor. 

Minden résztvevőt ebéddel láttunk vendégül a szülők és a 

HOVATESZ Egyesület jóvoltából. 

GYEREKNAP ÉS UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓ TORNA 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 

Esztétikus fogtömések 
 

Sokan nem szeretnek fogorvoshoz 

járni, sőt! Kifejezetten félnek! Így 

inkább vagy el sem mennek, vagy 

addig halogatják, mire már ké-

ső..ennek hátterében gyerekkori 

rossz élmény vagy egy unszimpati-

kus fogorvos állhat. 
Számomra nagyon fontos, nemcsak 

a gyógyítás pl. egy rossz fog eltávolítá-

sa, vagy egy fogcsonk felépítése, ha-

nem az, hogy ezeket a korábban 

szerzett rossz élményeket meg-

szüntessük. Sokkal egyszerűbb a 

kezelés, ha van egy kölcsönös 

bizalom és a páciens nem retteg 

a kezelőszékben.  

A szép mosoly, fél egészség. 

Egyrészt jó fogakkal jobban 

meg tudjuk rágni az ételeket, 

ezáltal könnyebb az emésztés, 

nem fog fájni a gyomrunk és 

nem hízunk annyira. Másrészt 

kapunk egy olyan önbizalmat, ami már 

régóta feledésbe merült. Hibás fogak-

kal néha nem merünk mosolyogni. A 

kezünket odatesszük a szánk elé, vagy 

csukott szájjal mosolygunk. 

Esztétikus ( fogszínű, fehér) tömé-

sekkel gyönyörű és nagyon látványos 

eredményeket tudunk elérni. Ez a tu-

dományág ( helyreállító, fogászat) ma 

már rohamosan fejlődik. 

Rendelőnkben is lehetőség van a 

mai csúcstechnológiás töméstechnika 

kipróbálására. Az amalgámok (szürke 

tömések) ideje lejárt. Kompozit eszté-

tikus tömésekkel teljesen helyreállítha-

tó a fog eredeti, vagy közel eredeti álla-

pota, amennyiben van elég saját fog-

anyag. Az esztétikus töméseknek is 

számtalan fajtájuk van. Ezt úgy tud-

nám egyszerűen elmagyarázni, hogy a 

tömőanyagban lévő részecskék nagysá-

ga különböző, ezáltal a tömés esztéti-

kája is. Kisebb részecskék könnyebben 

polírozhatóak, ezáltal sokkal 

eredetibb az összhatás. Ezek a 

tömések a rágóhatást is jól bír-

ják és kezelés után azonnal 

használhatók ( vagy ha volt 

injekció, akkor a zsibbadás el-

múlása után).  

A prémium minőségű esztéti-

kus tömések esetében a legmi-

nimálisabb foganyag eltávolítá-

(folytatás a 3. oldalon) 

Az elmúlt évben UNIÓS pályázati 

forrásból megnyert beruházások to-

vább folytatódnak: 

 Sikeresen lezárult a közbeszerzési 

eljárása és megkezdődött a kivitele-

zés az ipari területen megépítendő 

festékkeverő üzemnek illetve színes 

gyümölcsöt feldolgozó lé üzemnek. 

 Elindult a közbeszerzési eljárása a 

Megyei Önkormányzat gesztorságá-

ban megvalósuló horgásztó fejlesz-

tési tendernek. Ennek keretében 

épül egy kávézó, szociális blokk, 

halőrház, új stég, esőházak, pihenő-

padok.  

 Országos informatikai fejlesztés 

keretében kivitelezés alatt van a 

település egész területén az optikai 

kábel kiépítése, melynek célja az 

internet hozzáférés jó minőségű 

elérése.  

 Saját költségvetési forrásból készül 

a helyi piac kialakítása, melynek át-

adását az elmúlt évben megvalósí-

tott beruházások ünnepélyes átadá-

sával együtt a falunap keretében 

2019. augusztus 25-én tervezzük. 

 Az ipari területen további beruhá-

zást sikerült a településre hozni. A 

Nyírségi Édesburgonya Zrt. beruhá-

zásban épül meg közel 12 ha nagy-

ságú területen az édesburgonyát 

feldolgozó üzem, mely több ütem-

ben valósul meg. Az első ütemben 

egy 6000 m2-en épül meg az első 

üzemcsarnok illetve ehhez kapcso-

lódó nyárfás szikkasztó. 

 Saját illetve pályázati forrásból ter-

vezzük kialakítani az iskola épület 

környezetében egy rendezvény köz-

pontot, ahol helyet kap egy szabad-

téri színpad, illetve rendezvények 

megtartását szolgáló épületek. 

 Országos költségvetési forrásból 

meghirdetett „FALUPROGRAM 

FEJLESZTÉSE” című pályázatokra 

a megjelenést követően folyamato-

san nyújtjuk be a pályázatokat. 

Eddig megjelent pályázatok: 

- helyi identitás tudat erősítése 

- fogorvosi rendelő eszközfejleszté-

se 

- óvoda épület, udvar fejlesztése. 

További célterületek: 

- temető, ravatalozó fejlesztése 

- járdaépítés anyag támogatása 

- falugondnoki  busz vásárlása. 

 Pályázatot nyújtottunk be két helyre 

bölcsőde fejlesztésére. A Pénzügy-

minisztérium által meghirdetett pá-

lyázatra, valamint a TOP UNIÓS 

forrásra. 

 2019. augusztus 25-én tartjuk a FA-

LUNAPOT délután 13:30-as kez-

déssel, melynek programjáról előtte 

részletesen tájékoztatjuk a lakossá-

got. 

 A településen sikeres rendezvénye-

ken vagyunk túl. Jól sikerült az 

utánpótlás labdarúgó torna és ehhez 

kapcsolódó gyereknap. Magas szín-

vonalú ballagási ünnepségre került 

sor az óvoda, valamint az iskola 

szervezésében egyaránt. 

Kívánunk minden apagyi lakosnak a 

nyári hónapokban egy kis pihenést és 

jó egészséget. 

Kiss István, polgármester 

+36-42/248-649 

EGÉSZSÉGSAROK 
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A 2018-19-es nevelési év szor-

galmi időszaka május 31-én a 

nagycsoportosok ballagásával lezá-

rult. Lelkesen készültek a nagy 

napra, ami egy életszakasz lezárá-

sát jelentette számukra. Szeptem-

bertől 20 gyermek kezdi meg isko-

lai tanulmányait. Izgatottan várják 

ezt a napot. 
Intézményünk tavaszi hónapjai érde-

kes, színes programokban bővelkedtek. 

Szilvásváradra szerveztünk kirándulást 

a gyermekeknek. Kellemes sétát tet-

tünk a Szalajka-völgyben, ahol mind-

annyian rácsodálkozhattunk a vízesés-

re, az ég felé nyújtózkodó hegyekre. 

Nem volt ez mindennapi látvány, hi-

szen közvetlen környezetünkben nem 

találkozunk ilyen magasságokkal. A 

völgyben közlekedő kis vonaton való 

utazás is nagy élményt jelentett a kirán-

duláson résztvevőknek. Gyönyörköd-

tek a környezet különös növényzeté-

ben, madarak csodálatos énekében. 

Megrendeztük az immár hagyo-

mánnyá vált motoros felvonulást. Ezt a 

közkedvelt rendezvényünket az idén 

bővítettük, Levelekről és Napkorról 

vendégeket hívtunk. Mindkét gyermek-

csoport élményekkel gazdagon indult 

haza. A rendezvény lebonyolításában a 

Baktalórántházi rendőrség a polgárőr-

ség és a HOVATESZ Egyesület moto-

rosai segítettek. A finom ebéd elkészí-

tését Bíró Attilának és feleségének kö-

szönhetjük.  Ezt a rendezvényünket 

kutyás bemutató színesítette, amit kö-

szönünk a rendőrség munkatársaink. 

Bekapcsolódtunk a Pünkösdi foci-

torna és gyermeknap programjaiba. 

Szívesen vállalkoztak a gyermekek az 

ügyességi vetélkedőkbe, örömmel fo-

gadták a habpartit. 

Ellátogattak a nagy és középső cso-

portos gyerekek a könyvtárba, ahol 

mesemondóval találkoztak, illetve meg-

ismerhették a könyvtár funkcióját. 

Májusfát állítottunk szokásainkhoz 

híven. Nem feledkeztünk meg a Föld 

napjáról. Madarak és Fák napja alkal-

mából virágot ültettünk. A jó időt ki-

használva hosszabb-rövidebb sétákkal 

tettük változatosabbá a mindennapo-

kat. 

Májusban megtörtént az óvodai be-

iratkozás. 22 új gyermek érkezik az 

óvodába. Így jelen állás szerint 81 fő 

óvodással kezdjük meg a következő 

nevelési évet. 

A bölcsődei jelentkezések az év fo-

lyamán folyamatosan történtek, így a 

2019-20-as nevelési évre betelt a törvé-

nyileg engedélyezett 12 férőhely. Na-

gyon nagy az igény a bölcsődei ellátás-

ra, folyamatos a sorban állás. Reméljük, 

és bizakodva várjuk, hogy a bölcsőde 

bővítésére benyújtott pályázat pozi-

tív elbírálásban fog részesülni. 

Nyáron Bölcsi csalogató keretében is-

merkedésre várjuk a leendő bölcsődés 

gyerekeket a délelőtti játékidőben, ezzel 

is könnyítve az első közösségbe való 

beilleszkedést.  

A nyári időszakban sokat tartózko-

dunk a szabadban. Az udvaron elhe-

lyeztünk egy gyermekek számára meg-

felelő méretű ivókutat, amiből igény 

szerint bármikor folyadékhoz juthat-

nak. Minden gyermek megtalálja a szá-

mára megfelelő elfoglaltságot, játékté-

mát, amiben továbbfejlődnek. A szoci-

alizálódást, magatartás formálást már 

helyzetben élik meg a gyermekek, hi-

szen vegyes korcsoportban élik napjai-

kat, másként kell alkalmazkodni. 

A nyári napokban szervezünk kötött 

és kötetlen tevékenységeket – kézmű-

ves foglalkozás, torna, táncház, mesé-

lés, bábozás, mozgásos tevékenységek. 

A nyári takarítási szünet 2019. július 

18-ától 2019. augusztus 14-éig tart. A 

szünetre mindenkinek jó pihenést, kel-

lemes kikapcsolódást, a gyermekeknek 

sok-sok élményt kívánok. 

Kissné Leveleki Mária 

intézményvezető 

AZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉLETÉBŐL 

sa szükséges. Ez a legkisebb méretű 

fúrófejjel történik. Ilyenkor tehát csak 

az elszíneződött részeket fúrom el, 

nem kell feláldozni egészséges saját 

foganyagot. Légzárványok nem kelet-

keznek a tömésben a könnyű és jó tö-

mörítésnek köszönhetően. A tömés 

nem reped, nem törik. A fény csillogása 

pedig olyan, mint a saját fogunkon a 

tökéletes esztétikának köszönhetően. 

További kérdésekre szívesen vála-

szolok a rendelőben! 

Reméljük felkeltettük érdeklődésü-

ket! Várjuk Önöket szeretettel! 

Soltészné Dr. Dankócsik Enikő 

konzerváló fogászat 

és fogpótlástan szakorvos 

(folytatás a 2. oldalról) 
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VÉGET ÉRT A 2018/2019-ES TANÉV 

2019. június 14-én véget ért a 

tanév szorgalmi időszaka. Ilyenkor 

visszatekintünk, mi történt a mö-

göttünk hagyott hónapokban. 
Az egyik nagy újdonság az volt, hogy 

minden intézménynek be kellett vezet-

ni az elektronikus napló használatát. 

Minden szülő belépési kódot kapott. A 

napló használata viszonylag zökkenő-

mentes volt a pedagógusok részéről, 

viszont úgy tapasztaltuk, hogy a szülők 

(tisztelet a kivétel) nem követték folya-

matosan a napló jelzéseit. Kérjük, hogy 

a következő tanévben sokkal többször 

lépjenek be a felületre és kövessék 

gyermekük iskolai munkáját.  

A tanévben végre megkezdte tevé-

kenységét a Nyíregyházi Egyetem Ter-

mészettudományos Élményközpontja, 

melynek foglalkozásaiba két csoport-

ban 48 tanuló is bekapcsolódott. Na-

gyon jó élményeket szereztek, élvezték 

a foglalkozásokat, az újfajta ismerete-

ket. A következő tanévben is folytató-

dik a program.  

A tanulás mellett számos ünnepség-

nek, tevékenységnek, foglalkozásnak 

lehettek részesei tanulóink. 

A tanévről a számok tükrében. A 

tanévet nyolc tanuló csoportban 171-

en kezdték meg és 171-en fejezték be. 

Tanév közben nem távozott és nem is 

érkezett tanuló. A tanévet mind a 171 

tanuló eredményesen zárta. Kitűnő 

eredményt ért el 46 tanuló, jeles ered-

ményt ért el 17 tanuló és kiválóan telje-

sített az első osztályban 8 tanuló. Le-

morzsolódássa l  veszé lyeztetet t 

(tanulmányi eredménye nem éri el a 

közepes szintet) 10 tanuló. Kitűnő ta-

nulóink a könyvjutalmak és oklevelek 

mellett a Csokimáz Cukrászda felaján-

lásából egy fagyit is elnyalhattak. 

Hiányzásról: tanulóink átlagban 60 

órát hiányoztak (11 nap/fő), jelentős 

előrelépés, hogy igazolatlan hiányzás 

nem fordult elő.  

A jól tanuló diákok június 13-án ju-

talomkiránduláson vehettek részt, 

melynek úti célja ezúttal a Szarvasi Ar-

borétum volt. 

ISKOLAI HÍREK 
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N Y Á R I  P I H E N É S  

 

A  prédikátor könyvében van egy 

megfontolandó gondolat: „…a sok 

tanulás elfárasztja a testet.„” Préd. 

12,12. Megint véget ért egy tanév, 

ami a tanulók és a tanárok számára 

is fárasztó volt. Egy kimerítő tanév 

után jól esik majd egy kis pihenés, 

felfrissülés. Az ember nemcsak tes-

tileg fárad el, hanem szellemileg és 

lelkileg is, így elmondhatjuk, hogy 

mind a három gondozásra szorul a 

nyár folyamán. 
Az Úr Jézus nemcsak tanítványa-

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 

(folytatás a 6. oldalon) 

„A természet titkai és csodái” 

című projekt keretein belül idén az 

utolsó mobilitás helyszíne Lengyel-

ország kisvárosa, Leszno volt. 
Tanulóink ezúttal családoknál voltak 

elszállásolva, ami különleges élményt 

jelentett számukra. A modern, jól fel-

szerelt iskola mindenki tetszését elnyer-

te. Tanítási órákon vehettek részt, kö-

zösen kézműveskedtek, tájékozódási 

futáson szereztek tapasztalatot az erdei 

iskola területén. A város nevezetessége-

it megtekintve, fogadtak bennünket a 

városházán is, megtudtuk, hogy van 

magyar testvérvárosuk, hogy főleg ne-

héziparral foglalkoznak errefelé és so-

kat áldoznak az oktatásra. Kirándulá-

sok alkalmával jártunk Wroclaw- ban, 

annak főterén ,majd az Afrikáriumban, 

a Japánkertben és bár meglehetősen 

hideg volt, azért élveztük a szökőkút 

show-t is. 

Másik alkalommal Kórnik városkában 

a kastélylátogatás után hajókáztunk és 

természetismeret órán vettünk részt a 

botanikus kertben. A feladatlapok ki-

töltése közben sok érdekességet tud-

tunk meg a fakülönlegességekről, nö-

vényritkaságokról. Tanulságos volt az 

utazás mindnyájunk számára. 

Az év végi kirándulás útiköltségét 

tudtuk a projektből fedezni. Nem vé-

letlenül esett a választásunk a Szarvasi 

Arborétumra. A szakmai túravezető sok 

mindenre felhívta a figyelmünket. 

Örömmel hallgatták a tanulók, okosan 

kérdeztek és sokat fényképeztek. A 

Kőrösön való vízitúra is hasznunkra 

vált, hiszen az idegenvezető megismer-

tetett bennünket a vízpart növényvilá-

gával is. A Mini Magyarország makettjei 

igazán élethűek voltak, ráadásul itt in-

teraktív módon tanulhattak tanulóink. 

Gombnyomásra indították a vonatokat, 

szökőkutat, jól ismert dallamokat, de 

még harangzúgást is. 

Az év folyamán vetettünk a tanulók-

kal magvakat, palántáztunk, herbaker-

tet alakítottunk ki, ahol kis táblákon 

található a növények neve, szépítettük a 

belső udvart a különféle virágokkal, 

melyben a szülők is segítettek. Célunk a 

gyógynövények alaposabb megismeré-

se. Folyamatosan gyűjtjük a szárított, 

hasznos virágokat, növényeket. 

Benga Andrásné, projekt koord. 

Iskolánk tanulói a tanév során ismét 

kitettek magukért a különböző verse-

nyeken. Szeretném kiemelni, hogy há-

rom sportágban is bejutottak az orszá-

gos döntőbe. Az asztalitenisz, mezei 

futás és a harmadik korcsoportos fiú 

focicsapat méltóan képviselték iskolán-

kat a különböző versenyeken. Gratulá-

lunk ezúttal is eredményükhöz! 

A szorgalmi időszak ugyan véget ért, 

de a tanév vége az 2019. augusztus 31-e 

lesz. Szeretném felhívni minden tanu-

lónk figyelmét, hogy nyáron is az Apa-

gyi Zrínyi Ilona Általános Iskola diák-

jai, tehát ennek megfelelően kell visel-

kedni. Mint minden alkalommal most 

is szeretném felhívni a figyelmeteket a 

nyár veszélyeire. Tartásátok be mindig 

a közlekedés szabályait, csak a kijelölt 

helyeken strandoljatok, vigyázzatok a 

tűzgyújtással és figyeljetek egymásra. 

Lehetőleg ne a gép előtt üljetek órákat, 

hanem menjetek ki a szabadba.  

Köszönjük a szülőknek az SZMK 

választmány tagjainak, minden segítő-

nek és támogatónak, hogy a tanév fo-

lyamán hozzájárultak intézményünk 

eredményes működéséhez. 

A nyári szünidőben intézményünk-

ben kéthetente lesz ügyelet (az első 

2019. július 10.), ekkor lehet ügyeket 

intézni az iskolában.  

Végezetül élményekben gazdag szép 

vakációt kívánok mindenkinek és 

szeptemberben épségben, kipihenten 

szeretnénk veletek találkozni! 

Benga András, intézményvezető 

Siklódi Lászlóné, intézményvezető-h. 
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inak, hanem nekünk is mondja: „Jöjjetek 

hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és 

meg vagytok terhelve. Én felüdítlek titeket.„ 

Mt. 11,28. Az apostolok, amikor vissza-

térnek a küldetésükből, elbeszélték 

Mesterüknek, amit tettek és tanítottak. 

Erre így szólt hozzájuk: „Jöjjetek félre egy 

magányos helyre és pihenjétek ki magatokat 

egy kicsit.„ Mk:6,31. - Jézus tanítványai-

val Szamaria felé vették útjukat. 

„Elérkeztek Jákob kútjához. Jézus a megtett 

úttól fáradtan leült a kúthoz.” Jn: 4,6. 

A pihenés, a kötetlen felszabadult 

nyugodt élet mindenki számára fontos, 

hogy majd megújult erővel folytathas-

suk munkánkat. 

Bizánci egyházunk július 20-án em-

lékezik az Ószövetség kiemelkedő pró-

fétájára Illésre. Illés próféta az egyetlen 

az ószövetségi szentek közül, akinek 

emlékét a bizánci egyház nyilvános ün-

neppel tiszteli. A száreptai özvegyasz-

szonnyal való párbeszédben, az asz-

szony egy igen érdekes gondolatot 

mond: „Mi dolgom veled, Isten embere? 

Csak azért jöttél, hogy emlékezetembe idézd 

vétkeimet és megöld fiamat?” (1 Kir17,18.) 

Ami számunkra jelentős felismerés, 

hogy a próféta elsősorban Isten embe-

re, s így a keresztény ember előképe. 

Illés próféta nem halt meg, hanem tü-

zes szekéren az égbe ragadtatott. Az 

ikonográfiában, ma is így ábrázolják. 

Isten embere! Papnövendék koromban 

mesélte a spirituálisom, hogy este 17,30

-ra ment át a templomba liturgiát vé-

gezni. Rövid az út, de éppen vele szem-

be jött egy fiatal gyerek, aki így szólt 

hozzá: „Te, az Isten embere vagy.”. Való-

ban, a fölszentelt pap - püspök, az Is-

ten embere, akire a szentelés által le-

szállt a Vigasztaló Szentlélek, hogy föl-

kenje őt a prófétai szolgálatra. Erre 

éneklik a hívek: háromszor: AXIOS, 

vagyis: méltó. 

Illés próféta tevékenysége bizonyos 

mértékben politikai jelleget is öltött. 

Természetesen Isten szolgája ő, akinek 

feladata az ember üdvösségének a szol-

gálata. De nem tekinthetett el attól a 

politikai tevékenységtől, mellyel Ácháb 

király a bálványimádás bűnébe vezette 

országát. Ácháb feleségének Jezabelnek 

nem tetszik a próféta tevékenysége, 

ezért el akarja fogatni. Hogy mit válto-

zott a világ, több mint két és félezer év 

óta? Mondhatjuk azt, hogy bizonyos 

szempontból semmit. A modernek 

nevezett Európában az Egyház hasonló 

problémákkal küszködik. A polisz 

ugyanis a társadalom egészét jelenti, 

melynek az egyház is szerves része. 

Ahogy az egyes emberek életének az 

erkölcs kell, hogy az alapja legyen, úgy 

az egyes emberekből felépülő társada-

loménak is. S ha megbomlik az egyen-

súly, akkor az egyháznak kötelessége a 

prófétai szolgálat, még akkor is, ha ez 

bizonyos politikai szereplőknek nem 

tetszik. 

A mi földi küldetésünk, hogy Isten 

emberévé váljunk. Azzá válunk, s akkor 

életünknek értelme és küldetése lesz, 

vagy szolgái leszünk a világnak és szol-

gák maradunk egész életünkön át, és 

nem szabad emberek. 

Buda Attila, parokus 

(folytatás az 5. oldalról) 

2019. május 18-án az apagyi Me-

diBall csapat 8 versenyzője vett 

részt a XV. MediBall Országos Baj-

nokságon. A márciusi sikereken 

felbuzdulva tovább nőtt a verseny-

zői létszámunk és egy nagyon 

eredményes bajnokságot tudha-

tunk a hátunk mögött.  
A Nyíregyházán megrendezett ver-

senyt megelőző hetekben fáradhatatla-

nul gyakoroltunk. Versenyzőink komo-

lyan vették az előttük álló kihívásokat, 

rengeteg időt és energiát fordítottak a 

felkészülésre. A májusi MediBall verse-

nyen több bajnoki címmel is gazdagod-

tunk és minden induló kitűnő teljesít-

ményt nyújtott. 

A 8 apagyi versenyző összesen 13 

érmet vihetett haza, amelyből 3 arany-, 

5 ezüst-, és 5 bronzérem volt. Az elért 

eredményeink kiemelkedők, hiszen 

több nagy létszámú kategóriában is 

apagyi sikerek születtek. Minden ver-

senyzőnk teljesítményére büszkék va-

gyunk és ezúton is gratulálunk nekik! 

A sikerek mellett fontos számunkra, 

hogy a velünk gyakorlók személyisége 

is fejlődjön. A jól végzett edzések hatá-

sára bátrabbak, kitartóbbak, nyíltabbak 

és határozottabbak lehetünk, több ön-

bizalmunk lehet a mindennapi életben 

is. Szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt a gyakorlásra! 

Köszönjük mindenkinek, aki támo-

gatott minket a versenyen és az ehhez 

vezető úton! A felkészülés segítéséért, a 

csapat támogatásáért külön köszönetet 

szeretnénk mondani Apagy Község 

Önkormányzatának és a gyerekek szü-

leinek! A segítségük, bíztatásuk nagyon 

fontos volt a számunkra. 

Felkészítést Szilágyi Máté és Tősi 

Julianna MediBall oktatók irányították. 

 

Részletes eredményeink: 
 
Fekó Fanni 
Páros mérkőzés: II. hely 
Csoportos kreatív gyakorlat: III. hely 
Egyéni mérkőzés: III. hely 
 
Kozák Eszter 
Csoportos kreatív gyakorlat: III. hely 
Egyéni mérkőzés: IV. hely 
 
Kaplanszka Izabella 
Egyéni mérkőzés: III. hely 
Csoportos kreatív gyakorlat: III. hely 

APAGYI SIKEREK A XV. MEDIBALL ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON 

(folytatás a 7. oldalon) 



 
7. Oldal   XXIII. Évfolyam 2. szám 

Véget ért az U14-es bajnokság, csapa-

tunk a negyedik helyen zárt. Sajnos a 

következő szezonban már nem tudunk 

csapatot indítani, mivel ezek a gyerekek 

már kiöregednek ebből a korosztályból, 

utánpótlás pedig nem megoldott. A 

srácok megmutatták éveken keresztül, 

hogy jó szellemben ez a kis társaság 

mindig felvette (sok esetnóben redmé-

nyesenbben is) a nagyobb egyesületek, 

nagyobb települések által képviselt csa-

patokkal a versenyt, melyet a rengeteg 

kupa, érem, oklevél is bizonyít. Meg-

rendezésre került idén is a Pünkösdi 

Kupa, mely már a IV. volt, ahol 8 csa-

patból a harmadik helyen végeztek a 

gyerekek. Köszönjük az Önkormány-

zatnak, a Szegfű Bau Kft-nek , a Mac-

zali ABC-nek az egész évben való tá-

mogatást. A nyárra jó pihenést kívá-

nunk mindenkinek. 

Véget értek a Bozsik programban 

szervezett U7, U9, U11, U13-as tornák 

is ahol rendszeresen részt vettünk és 

eredményesen is szerepeltünk. Az U11-

es korosztályban játszó gyerekek is 

részt vettek a Pünkösdi kupán, ahol a 

harmadik helyezést értünk el sajnálatos 

körbeverés következtében, kettő góllal 

lemaradva az első helyezettől, valamint 

csak mi tudtuk megverni a győztes Tar-

pa SE csapatát. 

A jövőre való tekintettel részt ve-

szünk ismételten a Bozsik programban, 

hogy minél több gyerek sportolhasson 

verseny körülmények között. Várjuk a 

gyerekek jelentkezését.  

Az U19-es bajnokság is befejeződött, 

csapatunk a 13. helyet szerezte meg. A 

fiúk hozzáállásával most sem volt gond 

minden mérkőzésre teljes létszámban 

ki tudtunk állni. A bajnoki hajrá ki-

mondottan jól sikerült, kár hogy befe-

jeződött a szezon. Dudás Gergő és 

Rubóczki Krisztofer kiöregszik a csa-

patból, ők már sajnos nem játszhatnak 

tovább. Az őszi szezonra való felkészü-

lés július közepén kezdődik. Most is 

(folytatás a 8. oldalon) 

LABDARÚGÁS 

Egyéni Kreatív Gyakorlat: VI. hely 
 
Ugyan Kinga 
Egyéni mérkőzés I. hely 
Páros mérkőzés: II. hely 
Csoportos kreatív gyakorlat: III. hely 
 
Széles Bence 

Egyéni Kreatív Gyakorlat: IV. hely 
 
Bessenyei Máté  
Egyéni kreatív gyakorlat: II. hely 
Egyéni mérkőzés: II. hely 
Páros mérkőzés: II. hely  
Vegyes páros mérkőzés: III. hely 
 
Tősi Julianna 
Egyéni mérkőzés: I. hely 

Vegyes páros mérkőzés: I. hely 
Páros mérkőzés: II. hely 
Egyéni Kreatív Gyakorlat: III. hely 
 
Szilágyi Máté 
Vegyes páros mérkőzés: I. hely 
Páros mérkőzés: II. hely 

Szilágyi Máté 

(folytatás a 6. oldalról) 



 
8. Oldal   Apagyi Hírmondó XXIII. Évfolyam 2. 
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NB III-as bajnokcsapat az Apagy 

SE asztalitenisz Csapata! A túlélés 

évének neveztük a 2018/2019-es 

bajnoki évet így az NB III-ban be-

gyűjtött csapatbajnoki cím a meg-

lepetés kategóriába tartozik!  
A szezon kezdetekor úgy gondoltuk, 

hogy játékosállományunk a sok távozó 

miatt nem tud meghatározó szerepet 

játszani majd a dobogós helyekért ví-

vott küzdelemben. Ennek ellenére az 

őszi mérkőzéseken, - amikor Fodor 

István is sérülten játszott - csapán egy 

vereséget szenvedtünk és kettő döntet-

len mellett nyolc győzelemmel zártunk 

a második helyen. Így aztán bizakod-

hattunk egy még jobb tavaszi szerep-

lésben, és már a második fordulóban 

sikerült legyőznünk az addig veretlen 

Debrecen AK II-es csapatát. Ezáltal 

megnyílt az esély a bajnoki cím meg-

nyerésére is. Ehhez kellett, hogy az 

alapcsapathoz (Hodász László, Fodor 

István, Benga András, Misák Károly, 

Bodrogi Ferenc) mellé csatlakozott 

Szabó Sándor akivel még stabilabbak 

lettünk, így már nem volt meglepetés, 

hogy mind a tizenegy mérkőzésünket 

magabiztosan nyertük. Az egyéni telje-

sítmény lista alapján versenyzőink ki-

magaslóan teljesítettek : 

 mérk. győz. ver. arány 

1. Hodász László 87 86 1 98.85% 

3. Fodor István 87 81 6 93.10% 

9. Szabó Sándor 31 24 7 77.41% 

21. Misák Károly  20 12 8 60.00% 

25. Bodrogi Ferenc 42 23 19 54.76% 

37. Benga András 73 32 41 43.83% 
  

A megyei bajnokságban szereplő 

csapatunk a tavaszi szezon végére kissé 

szétesett, így a dobogós helyezés esélye 

elúszott, és visszaestünk a 6. helyre. 

Oszlánszki László 

szakosztályvezető 

ASZTALITENISZ 

A Megyei bajnokság végeredménye 
1. Kék SE I. 20 17 2 1 56 252:108 
2.  Kisléta ASE 20 15 1 4 51 254:106 
3.  KSE Nyírtét 20 13 4 3 50 200:160 
4.  Nyírbátori ASE II. 20 13 2 5 48 241:119 
5.  Ajak SE 20 12 1 7 44 189:171 
6.  Apagy SE II. 20 11 3 6 43 195:165 
7. Fehérgyarmati VSE II. 20 7 1 13 35 161:199 
8. Kék SE II. 20 6 0 14 32 146:214 
9. NYVSC - Eismann 20 3 2 15 28 106:254 
10. Trió Maxi Nyíregyháza III. 20 1 5 14 27 129:231 
11. SE Nyírpazony 20 1 1 18 22 107:253 
 

várjuk fiatal játékosok jelentkezését. 

Júniusban befejeződött a felnőtt 

2018/2019 szezon. A csapatunk végül a 

negyedik helyen végzett, ami úgy gon-

dolom elismerésre méltó, annak tudatá-

ban is, hogy nem volt egyszerű ez a 30 

mérkőzés. Gondolok itt a rengeteg 

maródi sérülésre, nem egy olyan mecs-

csünk volt, amikor „vészkapussal” ját-

szottunk. Nagyon sok pozitívum volt 

ebben az egy évben, amit kiemelnék, 

hogy 100 fölötti volt a rúgott góljaink 

száma. 

Köszönjük a csapat mellett dolgo-

zóknak, szurkolóink, szponzoraink 

egész éves munkáját, támogatását, biz-

tatását. 

A felkészülés július 10-től megkez-

dődik, több magasabb osztályban sze-

replő csapattal kötöttünk le edzőmér-

kőzéseket. A következő évadra terve-

zünk erősítést 1-2 poszton, de addig is 

jó pihenést minden kedves sportbarát-

nak! 

Kozák Róbert, Nagy János, 

Szegfű Mihály, Németh Attila, edzők 

(folytatás a 7. oldalról) 

Az NB III Észak-Alföld csoport végeredménye 
1. Apagy SE I. 22 19 2 1 62 292:104 
2.  DABE 22 17 2 3 58 248:148 
3.  Debreceni AK-DEAC II. 22 18 0 4 56 261:131 
4.  Mátészalkai MTK 22 12 2 8 48 203:193 
5.  Fehérgyarmati VSE 22 12 1 9 47 217:179 
6.  Hajdúszoboszlói AK 22 10 4 8 46 213:183 
7. Várdai ASE 22 10 2 10 44 204:188 
8. Trió Maxi Nyíregyháza II. 22 9 2 11 42 195:201 
9. TEVA Debrecen SE III. 22 4 5 13 35 138:258 
10. VITKA SE Vásárosnamény 22 5 1 16 33 167:229 
11. Záhonyi VSC Fresh24Dental 22 1 6 15 30 134:262 
12. Hódos Imre SE 22 0 3 19 24 100:296 


