
 

Az apagyi önkormányzat lapja 

2019. július - október XXIII. Évfolyam 3. szám 

APAGYI HÍRMONDÓ 

Augusztus 25-én tartottuk az idei 

falunapot az Általános Iskola udva-

rán. Ebből az alkalomból Díszpol-

gári cím illetve Apagyért Érdemér-

mek átadására, továbbá a közel-

múltban pályázati forrásokból elké-

szült, felújított intézményeink jelké-

pes átadására is sor került, ezért 

részt vett az eseményen Kovács 

Sándor országgyűlési képviselő és 

Seszták Oszkár, a Megyei Közgyű-

lés elnöke is 

A falunap kezdéseként Kiss István 

polgármester és meghívott vendégeink 

köszöntő szavai után a következő pro-

jektek átadására és jelképes szalagátvá-

gására került sor: Idősek Otthona, Pol-

gármesteri Hivatal és Védőnői Körzet 

felújítása, energetikai korszerűsítése , a 

piac tér elkészülte. 

Mindezek után következett a kitünte-

tések átadása. A Képviselő Testület 

döntése alapján Apagyon, Apagyért 

végzett munkájáért Balázs József 

Apagy Község Díszpolgára címet, Ben-

ga Andrásné, Hajdú Andrásné, Jurkinya 

Jánosné, Szathmári Tibor és Tóth Ti-

borné Apagyért Érdemérmet vehetett 

át. Gratulálunk kitüntetettjeinknek! 

A nap hátralevő részében a szórako-

zásé volt a szerep. A helyi óvodások és 

iskolások műsorai után Nagy Szilárd, 

Matyi és a hegedűs, végezetül pedig az 

Irigy Hónaljmirigy lépett színpadra. 

Október 4-én Apagy Község Önkormányzata és a Nyíri Honvéd Egyesület az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

170 éves évfordulója alkalmából emléktáblát avatott a szabadságharc alatt a Honvédség és a Nemzetőrség soraiban 

szolgáló apagyi tisztek és közkatonák emlékére. 

Meghívó 
 
Az idősek világnapja alkalmából Apagy 
Község Önkormányzata 2019. október 
20-án vasárnap 15 órától köszönti a 62. 
év feletti lakosokat a Művelődési Ház-
ban. 
Az ünnepség programja: 

 Köszöntés: polgármester, illetve 
egyházak képviselői 

 Óvodás és iskolás gyerekek műsora 

 Apagyi női kar 

 Dankó Szilvia előadó művész (régi 
slágerek, mulatós zene) 

 Közös beszélgetés, vendéglátás. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

Önkormányzat 
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SZAVAZÁSI TUDNIVALÓK 

 

2019 szeptember 9-én lezárult a je-

löltállítás időszaka, a Helyi Választási 

Bizottság kisorsolta a jelöltek szavazó-

lapra kerülésének sorrendjét, jóváhagy-

ta a szavazólapok tartalmát. Lassan 

félúton vagyunk a választás időpontjá-

hoz vezető úton. A választópolgárokat 

szeretném segíteni a következő infor-

mációkkal: 

Polgármesterjelöltek sorrendje a 

polgármester választásra szolgáló 

szavazólapon: 

1./Treszkai Róbert  

2./Kiss István  

 

Képviselőjelöltek sorrendje az egyé-

ni listás szavazólapon: 

1. Miklós Istvánné 

2. Miklós István  

3. Kodácsi Péter,  

4. Dr Veress Attila  

5. Benga András Lajos  

6. Treszkai Róbert  

7. Oszlánszki László Miklós  

8. Szabados László  

9. Fekó Attila 

 

Megyei közgyűlés választására szol-

gáló szavazólapon a pártok illetve 

jelöltet állító szervezetek sorrendje: 

1. Összefogás Megyénkért Szövet-

ség 

2. Magyar Szocialista Párt 

3. Mi Hazánk Mozgalom 

4. Demokratikus Koalíció 

5. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség

-Kereszténydemokrata Néppárt 

6. Jobbik Magyarországért Mozga-

lom – Momentum Mozgalom 

 

Az önkormányzati választáson a há-

rom szavazatszámláló bizottságba a 

választókerületben jelöltet, illetve listát 

állító jelölő szervezetek, valamint a 

független jelöltek megbízott tagokat 

delegálhatnak 2019. október 4-én 16 

óráig. A delegálást  a Helyi Választási 

Iroda vezetőjénél a megbízó nevének, a 

megbízott nevének, magyarországi lak-

címének és személyi azonosítójának 

megadásával lehet bejelenteni. A meg-

bízáshoz csatolni kell a megbízott tag 

nyilatkozatát, hogy vele szemben nem 

áll fenn összeférhetetlenség. 

Településünkön települési nemzetisé-

gi választásra nem kerül sor, mivel a 

2011. évi népszámlálás adatai szerint 

településünkön kevesebb mint 25 fő 

vallotta magát valamilyen nemzetiség-

hez tartozónak. Területi nemzetiségi 

illetve országos nemzetiségi önkor-

mányzati választásra azonban sor kerül 

mivel a nemzetiségi névjegyzékben 

választópolgárok vannak (jelenleg 5 fő) 

akiknek ezen nemzetiségi választás le-

bonyolításra kerül. Az önkormányzati 

választáson az adott nemzetiséget kép-

viselő, jogerősen nyilvántartásba vett 

jelölő szervezet  megfigyelőt bízhat 

meg a település bármely szavazóköré-

be. A megfigyelő azonban nem bizott-

sági tag, más a feladata, mint a bizottsá-

gi tagoknak, a szavazást és a bizottság 

munkáját tevőlegesen vagy ráutaló ma-

gatartással nem befolyásolhatja és nem 

zavarhatja. A nemzetiségi önkormány-

zati választáson a jelöltek, illetve listát 

állító jelölő szervezetek nem delegál-

hatnak bizottsági tagot a szavazatszám-

láló bizottságba. 

Az önkormányzati választáson átje-

lentkezési kérelem feltétele, hogy az 

átjelentkező választópolgár legkésőbb 

2019. június 26-án létesített tartózkodá-

si helye az átjelentkezési kérelme elbírá-

lásakor is érvényes legyen és érvényes-

sége legalább 2019. október 13-ig tart-

son. Az átjelentkező nem a lakóhelye, 

hanem a tartózkodási helye szerinti 

jelöltekre szavazhat. Az átjelentkezés 

2019. október 9-én 16 óráig kérhető. 

Mozgóurnát mind az önkormányzati, 

mind a nemzetiségi önkormányzati 

választásra is lehet igényelni. A mozgó-

urna iránti kérelem a valasztas.hu hon-

lapon ügyfélkapus azonosítás nélkül 

2019. október 9-én 16 óráig, ügyfélka-

pus azonosítással pedig 2019. október 

13-án 12 óráig nyújtható be. Személye-

sen 2019. október 11-én 16 óráig nyújt-

ható be e kérelem a Helyi Választási 

Irodához, míg postán vagy írásbeli 

meghatalmazással nem rendelkező kéz-

besítővel (futár, hozzátartozó vagy 

egyéb személy) 2019. október 9-én 16 

óráig kell a kérelemnek megérkeznie. 

Írásbeli meghatalmazással rendelkező 

meghatalmazott útján történő igénylés-

sel, illetve írásbeli meghatalmazással 

nem rendelkező kézbesítővel a szava-

zás napján, 2019. október 13-án 12 

óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 

nyújtható be kérelem. 

Az önkormányzati választásra érkező 

választópolgár három szavazólapot 

kap, melyeken a polgármesterre, a helyi 

képviselőkre, illetve a megyei közgyű-

lésre adhatja le szavazatát. Ezek a sza-

vazólapok és a hozzájuk kapott boríték 

fehér színűek lesznek. Fontos hogy 

érvényesen szavazni 1 fő polgármes-

terre, legfeljebb 6 fő helyi önkor-

mányzati képviselőre és 1 megyei 

listára lehet!  

Aki a nemzetiségi névjegyzékben 

szerepel és a nemzetiségi önkormány-

zati választáson is le akarja adni szava-

zatait további két szavazólapot kap, 

melyekkel , a megyei és az országos 

nemzetiségi önkormányzatra lehet 

majd szavaznia. Ezek a szavazólapok 

zöld színűek lesznek, melyekhez zöld 

borítékot kap a választópolgár. Szavaz-

ni érvényesen 1 megyei listára és 1 or-

szágos listára lehet. Fontos, hogy a zöld 

szavazólapok akkor lesznek érvénye-

sek, ha érvényes szavazatokat tartal-

maznak és a zöld borítékba való behe-

lyezésük után a zöld boríték leragasz-

tásra kerül és úgy dobja be azt a válasz-

tópolgár  az urnába .  Mindkét 

(önkormányzati és nemzetiségi) válasz-

tásra érvényes, hogy minden szavazó-

lap tartalmazza, azon hány jelöltre sza-

vazhat a választópolgár, ezt mindenki-

nek el kell olvasnia mielőtt szavaz, hi-

szen, ha több jelöltre szavaz a szavazó-

lapon, mint amennyire lehetett volna 

érvénytelen lesz a szavazat. 

Ha bármelyik választópolgárnak kér-

dése van a szavazással kapcsolatban a 

szavazóhelyiségekben jelen lévő szava-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

(folytatás a 3. oldalon) 
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A nyár sem telt eseménytelenül a 

Polgárőr Egyesület tagjai számára. 

Az Egyesület küldöttsége június 23-

án a balatonföldvári Magasparton meg-

rendezett Országos Polgárőr napon 

vett részt. Itt nagy örömünkre a kitün-

tetettek között szerepelt Kosztyu Lász-

ló egyesületi elnök is, akit a Magyar 

Posta Zrt. biztonsági igazgatóka része-

sített dicséretben és pénzjutalomban. 

Egy hónappal később, július 27-én az 

Egyesület tagságát hívták össze egy 

baráti hangulatú ebédre a labdarúgó 

pályán. 

Természetesen feladat nélkül sem 

maradtak a polgárőrök, az augusztus 25

-i falunap biztosításában, forgalomirá-

nyításában vettek részt. Ezen kívül 

rendszeresen zajlanak az éjszakai jár-

őrözések, amire továbbra is várja 

Kosztyu László elnök az önkéntesek 

jelentkezését. Fekó Attila 

POLGÁRŐRSÉG 

zatszámláló bizottsági tagok szívesen 

válaszolnak és segítséget nyújtanak, ha 

a választópolgár azt igényli. Fontos, 

hogy mindenki ellenőrizze le a válasz-

táshoz szükséges igazolványainak érvé-

nyességét, hiszen lejárt igazolvánnyal 

nem lehet szavazni. Még van idő a le-

járt igazolványok megújítására, cseréjé-

re. 

Ha a választással kapcsolatban bár-

mely választópolgárnak kérdése van, a 

Helyi Választási Iroda is szívesen segít 

és tájékoztatást nyújt. 

Mindenki jogszerűen gyakorolja vá-

lasztójogát és éljen a számára adott 

lehetőséggel, hiszen szavazatával hoz-

zájárul lakóhelye jövőjének alakulásá-

hoz! 

Tisztelettel: 

Dr. Tóth Tibor jegyző HVI vezető 

 

UTCANÉV VÁLTOZTATÁSRÓL 

Tisztelt Felszabadulás utcai Lakosok! 

Az utcanév változtatás kezdeménye-

zésére szolgáló kérdőiek visszaérkezési 

határideje 2019 szeptember 13-án le-

járt. A visszaérkezett nyilatkozatok 

alapján a Képviselőtestület 2019. szept-

ember 18-án megtartott ülésén az 

59/2019(IX.18) határozattal döntött a  

Felszabadulás utca és Györkehegy ta-

nya nevének megváltoztatásáról. 

Az Apagy 153 hrsz-u közterület el-

nevezést Felszabadulás utcáról Szent 

István utca–ra, az Apagy 189 hrsz-u 

közterület elnevezést Felszabadulás 

utcáról Nefelejcs utca-ra változtatja 

(A 41-es főközlekedési útra a Gála 

Panziónál csatlakozó utcarész.) 

Az Apagyi 059/33 hrsz-u a személyi 

adat és lakcímnyilvántartásban Györke-

hegy tanya elnevezést RÓZSAKERT 1 

elnevezésre változtatja. 

A közterület elnevezés megváltozta-

tásának időpontja a helyi önkormány-

zati választásokat követően 2019 nov-

ember 1. 

Munkatársaim minden lehetséges 

segítséget megadnak az utcanév-

változtatása miatt szükségessé váló át-

írások lebonyolításában amihez kérjük 

az érintett lakosok együttműködését és 

türelmét. 

 

A SZOCIÁLIS TŰZIFA JUTTATÁSRÓL 

Örömmel értesítem a Tisztelt Lako-

sokat, hogy a Belügyminisztérium 2019 

évi pályázaton 5.375.910 Ft összegben 

249 m3 mennyiségű szociális tűzifa 

juttatást nyújtott Önkormányzatunk-

nak. A tűzifát már megvásároltuk a 

Nyírerdő Zrt a mennyiséget leszállítot-

ta. 

A Képviselőtestület a jogosultság 

megállapításához szükséges rendeletet 

megalkotta. Az igénylőlapokat hamaro-

san eljuttatjuk a Lakosság részére ami-

nek a visszaérkezési határideje 2019 

november 15. A visszaérkezett igénylé-

sek ismeretében tudjuk megállapítani, 

hogy egy igénylőnek mekkora mennyi-

ségű szociális tűzifát tudunk biztosíta-

ni. A kiszállítás az igények beérkezését 

követően fog megtörténni. 

Tisztelettel: 

Dr. Tóth Tibor, jegyző 

(folytatás a 2. oldalról) MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZATOK 
MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A Magyar Falu Program 

keretében „A nemzeti és 

helyi identitástudat erősí-

tése” című, MFP-NHI/2019 

számú alprogramjára az 

Önkormányzat pályázatot 

nyújtott be a „Helyi identitástudat erősítése 

Apagy községben” címmel, mely pozitív 

támogatói döntésben részesült. A projekt 

célja a helyi identitás tudat erősítése progra-

mok szervezése által, amelyek lebonyolításá-

hoz, megvalósításához szükséges eszközök, 

anyagok, előadók díja is a pályázatból kerül 

finanszírozásra. A projekt megvalósítás idő-

tartama 2019.09.01-2020.08.31. 

A közösségi életet meghatározó programok 

témakörei: 

 A családi életre nevelő családbarát, a gene-

rációk közötti kapcsolatokat, együttműkö-

dést elősegítő programok 

 Egészségmegőrző és prevenciós program 

 Hagyományápoló műhelyfoglalkozások, 

kézműves foglalkozások szervezése 

 Az egyéni és közösségi tudást, helyi kultúrát 

fejlesztő programok. 

Az egyes programelemek szervezése folya-

matban van, a rendezvényekről későbbiek-

ben tájékoztatjunk a Tisztelt Lakosságot, és 

szeretettek várunk minden kedves érdeklő-

dőt. 

A Magyar Falu Program keretében „Orvosi 

eszköz” című, MFP-AEE/2019 kódszámú 

alprogramjára benyújtott „Fogorvosi rende-

lő eszközparkjának fejlesztése Apagy köz-

ségben” című támogatási kérelem is pozitív 

támogatásban részesült. A projekt célja a 

fogorvosi alapellátás fejlesztése, szélesebb 

körű fogászati szolgáltatás biztosítása. A 

projekt megvalósítás időtartama 2019.09.01-

2019.11.30., az eszközök beszerzése folya-

matban van. 
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Európai Uniós projektünk harma-

dik évéhez érkeztünk. Az Apagyi 

Zrínyi Ilona Általános Iskola fogad-

ta idén a nemzetközi projekttalálko-

zó pedagógus vendégeit, köztük az 

egyes iskolák igazgatóit. 

Az egyhetes találkozó sikeres volt, 

kiértékeltük a tavalyi év eredményeit, 

megbeszéltük az idei tanév ránk váró 

feladatait, közben igyekeztünk a pro-

jekt témájához illő programokat szer-

vezni vendégeinknek. Mindenki na-

gyon jól érezte magát és élményekkel 

gazdagon indult haza. Vendégeink to-

vább öregbítik nemcsak iskolánk, ha-

nem településünk jó hírét is európai 

színtéren. Ehhez hozzájárultak telepü-

lésünk Önkormányzata, Kiss István 

polgármester úr, Lukács Zoltánné Eri-

ka, Somogyi Ferenc,Maczali Já-

nos ,Szabadosné Ónodi Anita vállalko-

zók és Magyar Sándor,aki a parlamenti 

látogatásunk során végig segítőnk volt. 

Mindnyájunknak szívmelengető ér-

zés volt fogadni 

vendégeink kö-

szönetét és elis-

merését. 

A projektet az Európai Bizottság 

támogatja a Tempus Közalapítvány 

koordinálja. 

Benga Andrásné 

ISKOLAI HÍREK 

Éves munkatervünk középpontjá-

ban a gyermekek állnak. Személyi-

ségük fejlesztése, személyes kap-

csolatok minőségének megalapozá-

sa és fenntarthatósága tudatos, ha-

tékony tervezést igényel. 

A 2019-20-as nevelési évet a bölcső-

dei csoportban 12, óvodában pedig 81 

gyermekkel kezdtük meg. Az új gyere-

kek beszoktatása mindkét intézményi 

egységben folyamatos, mondhatni zök-

kenőmentes. Néhány új gyermek sírdo-

gál, míg elválnak a szülőktől, de rövid 

idő után ők is megnyugszanak. 

Mindennapi munkánkhoz megfelelő 

személyi és tárgyi feltételek biztosítot-

tak. A gyerekek hatékonyabb fejlődése 

érdekében külső szakemberek is segítik 

munkánkat, mint a gyógy- és fejlesztő-

pedagógus, logopédus, valamint a Pe-

dagógiai Szakszolgálat munkatársai. 

Fakultatív formában lehetőség van ovi-

focin, Kangoo aerobicon és angol fog-

lalkozáson való részvételre. 

A nevelési évre szóló munkatervünk 

néhány új dologgal bővült. Pályáztunk 

a „Boldog Óvoda” c. elnyerésére, az 

oklevél átadására szeptember 18-án 

került sor. Ez a cím a pozitív érzelmi 

szemlélet, pozitív emberi kapcsolatok 

kialakítását, fenntartását segíti. Az éves 

munkatervben összeállítottuk a prog-

ramhoz kapcsolódó foglalkozásokat. 

Kiemelten kezeljük az egészséges 

életmód kialakítását, külön programok 

színesítik majd az év során a minden-

napjainkat. Ebben a témában szakem-

berek bevonására is sor kerül majd, 

illetve bábelőadás formájában is pró-

báljuk tudatosítni az egészségmegőrzés 

fontosságát. 

Az őszi időszakra tervezett program-

jaink folyamatosan kerülnek megrende-

zésre. Nagycsoportosaink a Napkori 

Óvoda meghívásának eleget téve 

„Mihály-napi sokadalom”-ban vettek 

részt. Ez hasonló rendezvény, mint 

nálunk az „Őszi zsongás”, amely által 

felelevenítjük az évszakhoz fűződő 

hagyományokat: szőlőpréselés, káposz-

tataposás, kukorica fosztás, diótörés. 

Ezen a napon csak a természetben 

gyűjtött anyagokkal dolgozunk, mint a 

makk, gesztenye, csipkebogyó, alma, 

tök, falevél, moha, stb. Köszönjük a 

szülők segítségét a termések begyűjté-

séhez. 

Nagycsoportosaink közül három 

gyermek képviselte óvodánkat a megyei 

mesemondó versenyen, amit a Népme-

se Világnapja alkalmából rendeztek. 

Gratulálunk nekik a sikeres szereplés-

hez. 

A gyerekek örömére két csoporttal 

ellátogathatunk a Lego gyárba. Kö-

szönjük Bobák Gergelynek a segítségét. 

Szervezés alatt áll a Vadasparkba törté-

nő kirándulás is, valamint a vonatozás 

Vásárosnaményba. 

Kissné Leveleki Mária int. vezető 

NEVELÉSI ÉV KEZDETE A BÖLCSŐDÉBEN ÉS AZ ÓVODÁBAN 
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MEGKEZDŐDÖTT 

A 2019/2020-AS TANÉV 
 

2019. szeptember 2-án ünnepélyes 

tanévnyitóval megkezdődött a tan-

év. A tanévet 173 tanuló kezdte 

meg, közülük 20-an elsős tanuló-

ként. 

Intézményünkben mind a személyi, 

mind a tárgyi feltételek biztosítottak a 

tanévben a zavartalan működéshez. 

173 tanuló nyolc osztályban teljesíti a 

tanév követelményeit. A délutáni fog-

lalkozások idejére három napközis cso-

portot és egy tanulószobai csoportot 

indítottunk. A köznevelési törvény to-

vábbra is előírja, hogy minél több tanu-

ló délután 16 óráig tartózkodjon az 

intézményben. A tantestületbe egy új 

kolleganő érkezett, Oláhné Takács Éva, 

aki magyar szakos. 

A tankönyvek időben megérkeztek, 

kiosztásra kerültek. Minden tanuló ala-

nyi jogon ingyenesen jutott a tankönyv-

csomaghoz, de csak kölcsönbe, év vé-

gén az első és második osztályosok 

kivételével a tankönyveket vissza kell 

szolgáltatni használható állapotban. 

Az elmúlt tanévben bevezetésre ke-

rült az elektronikus napló használata, 

melynek fejlesztése folyamatos, így 

rövidesen az e-ügyintézésre is lehetősé-

ge lesz a szülőknek. A szülők új belépé-

si kódokat kaptak, kérem, legalább he-

tente egyszer lépjenek be a felületre, 

nézzék meg a bejegyzéseket.  

Mint minden tanévben, most is talál-

kozni fogunk új dolgokkal. Új dolgok 

kerültek a köznevelési törvénybe is. 

Fontos változás, hogy 2019. szeptem-

ber 1-jével megszűnt a magántanulói 

státusz. Helyette egyéni munkarend 

szerint haladó tanulók lehetnek. A szü-

lőknek, amennyiben élni kívánnak ezzel 

a lehetőséggel, minden év június 15-ig 

kérvényt kell eljuttatni az Oktatási Hi-

vatal által kijelölt szervhez, s itt történik 

meg a döntés. 2020. január 1-től a gye-

rekek automatikusan nem maradhatnak 

vissza az óvodába. Akik az adott év 

augusztus 31-ig betöltik a hatodik élet-

évüket, azok iskolakötelesek. A szülők-

nek ebben az esetben is lehet kérelem-

mel fordulni az Oktatási Hivatal által 

kijelölt szervhez, s ott fog megszületni 

a döntés. Amennyiben a szülő nem ért 

egyet a döntéssel, polgári peres útra 

terelheti az ügyet. A következő változás 

az intézményvezető kinevezésével kap-

csolatosan történt. Az eddigi gyakorlat 

szerint véleményt lehetett nyilvánítani 

szülőknek, diákoknak, nevelőtestület-

nek, önkormányzatnak s a legtöbb 

esetben ezt figyelembe is vették. A jö-

vőben a véleménynyilvánítás lehetősé-

ge megszűnt, az intézményvezetőt az 

Emberi Erőforrások Minisztere fogja 

kijelölni a pályázók közül.  

Újdonság, hogy a gyerekek nagy örö-

mére a jegesmedve után érkezett egy 

barnamedve is iskolánkba. Köszönjük 

ifj. Szabados Lászlónak, hogy egy újabb 

látványossággal lett gazdagabb intéz-

ményünk. 

Folytatódik a két pályázatunk. Tanu-

lóink kéthetente érdekes foglalkozások 

keretében látogatják a Nyíregyházi 

Egyetem Természettudományos Él-

ményközpontját. Harmadik évébe lép-

tünk az ERASMUS+ projektnek. 2019. 

szeptember 30-a és október 4-e között 

projekttalálkozóra került sor Apagyon 

mind az öt ország pedagógusainak kép-

viseletében.  

A nyáron a „Lehet jobb a gyerekek-

nek a baktalórántházai kistérségben II.” 

(folytatás a 6. oldalon) 
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projekt keretében 15 tanuló vett részt 

intézményünkből horgásztáborban az 

apagyi Kenderáztató tónál. A tábor 

ideje alatt a sátortábor nyújtotta lehető-

ségeket is kihasználták.  

Az ősz folyamán számtalan szabad-

idős foglalkozáson vehetnek részt ta-

nulóink: sportnap, népmese napja, me-

semondó délután, színházlátogatás, 

gyaloglónap, Teleház-as programok. 

2019. október 14-én indul az úszás-

oktatás hatodik évfolyamon, majd foly-

tatódik a negyedik évfolyamon.  

Tovább működik mind a két alapfo-

kú művészeti iskola (Vivaldi, T-Dance).  

A tanév szorgalmi időszaka 2019. 

szeptember 2-án kezdődött és 2020. 

június 15-én fog véget érni. A tanév 

180 nap tényleges és 6 tanítás nélküli 

munkanapból fog állni.  

A tanév kihívásaihoz a gyerekeknek, 

szülőknek, kollegáknak jó munkát, 

egészséget, türelmet, sok sikert kívá-

nunk.  

Benga András intézményvezető 

Siklódi Lászlóné intézményvezető-

helyettes 

(folytatás az 5. oldalról) 

IDÉN SEM MARADTAK 

MESE NÉLKÜL A GYEREKEK 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁN 
 

A Magyar Népmese Napja, illetve 

az Országos Könyvtári Napok ren-

dezvénysorozat alkalmából az 

Ákom-Bákom Bábcsoport lépett fel 

Apagyon „Az öreg halász és a nagy-

ravágyó felesége” című mesejáték-

kal a Művelődési Házban. 

A debreceni bábcsoport első alka-

lommal tette nálunk tiszteletét, remél-

jük nem utoljára. Igényes díszleteikkel 

és asztali bábjaikkal egy remek előadást 

mutattak be az óvodásoknak és az alsós 

iskolásoknak. 

Az Országos Könyvtári Napok prog-

ramsorozat további helyi eseménye 

volt október 3-án, 14:30-tól egy mesé-

léssel egybekötött író-olvasó találkozó 

Telegdi Ágnessel, az Ó, azok a csodála-

tos állatok című könyvsorozat szerzőjé-

vel a könyvtárban. 

Persze az év minden időszakára jut-

nak rendezvények, korábbi számunk-

ban ugyan helyhiány miatt nem szá-

moltunk be róla, de májusban a Vidám 

Vándorok társulat sok zenével - első-

sorban népdalokkal - színesített törté-

netet adott elő az óvodás és iskolás 

gyerekeknek. júniusban pedig Balázs 

Ágnes mutatta be mesekönyveit, és 

tartott felolvasással egybekötött foglal-

kozást a gyerekeknek. 

Fekó Attila 

A KÖNYVTÁR - MÚVELŐDÉSI HÁZ RENDEZVÉNYEI 

TÁNCOS HÍREK 
 

Elkészült a néptáncosok új fellépő-

ruhája, amit a Sportbáli bevételből 

varrattunk. Ezúton is köszönjük 

mindenkinek, hogy lehetőségünk 

adódott erre.  

Már két alkalommal táncoltak ebben 

az új öltözékben a gyerekek. Először az 

apagyi falunapon, ahol szép és tartal-

mas műsort adtak elő néptánc és mo-

derntánc formájában. 

Nagy örömünkre ebben az évben 

először más községben is számítottak a 

csoportra. Nyírturán jártunk, Mikó Gá-

bor Polgármester Úr meghívására.  

Külön köszönet jár az Apagyi Ön-

kormányzatnak, Kiss István Polgár-

mester Úrnak, hogy két buszt is a ren-

delkezésünkre bocsátott, amivel a cso-

portot utaztattuk. Köszönjük Osz-

lánszki Lászlónak és Árpási Dávidnak, 

hogy elvittek bennünket. 

Bíróné Repelik Edit, szakkörvezető 

Siklódi Lászlónét a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ Igazgatój. a 2018/19-es tanévben nyúj-

tott kiemelkedő pedagógiai munkájáért elisme-

résben részesítette  
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Újra indult a Megyei II. osztályú 

labdarúgó bajnokság 2019/2020 évi 

szezonja. 

Felnőtt csapatunk a nyári felkészülési 

időszakban több magasabb osztályban 

szereplő csapattal játszott felkészülési 

mérkőzéseket, ezen mérkőzéseken ter-

mészetesen nem az eredmény 

volt fontos. Sajnos egyik meg-

határozó játékosunk - Marics 

Gábor - súlyos sérülést szenve-

dett, felépülése hónapokban 

mérhető, reméljük a tavaszi 

folytatásra már rendelkezésre 

fog állni. Kiss Zoltán visszatért 

hozzánk, valamint Balogh Nor-

bert személyében tudtunk iga-

zolni is. Svelta Zoltán Levelekre, 

Lakatos János Balkány csapatá-

hoz távozott. 

Nyolc fordulón vagyunk túl, hat győ-

zelem mellett kettő vereséget szenved-

tünk. A csapatot mindenképpen az első 

harmadba várja a vezetőség, valamint a 

szurkolók is. Elkészültek a lelátók is, 

így kulturált körülmények között szur-

kolhatnak mind a hazai és a vendég 

szurkolók. 

Az ifjúsági csapat is lassan felveszi a 

ritmust. Sajnos még mindig a legna-

gyobb probléma a változó keret, talán 

még a legerősebb összeállítás-

ban nem is szerepeltek idén. 

Kettő győzelem és egy vereség 

mellett ötször vesztettek. 

A tavaly eredményes U14-es 

csapatunk feloszlott, most kor-

osztályt kellett volna váltania, 

de annyi gyerek már nem állt 

rendelkezésre, e gyerekek több-

sége átigazolt a FILO SE-be és 

a Spartacus utánpótlás csapatá-

(folytatás a 8. oldalon) 

LABDARÚGÁS 

AZ OKOS ÉS A BALGA EMBER. 

 

Néhány éve arról elmélkedtem az 

Apagyi Hírmondóban, hogy a fecs-

kék sokasága gyülekezik a villany-

dróton. Ami jelezte, hogy vissza-

vonhatatlanul elérkezett az ősz. Ké-

szülnek, hogy elrepüljenek mele-

gebb éghajlatra. 

Most elnézve a készülődésüket, 

megdöbbenve láttam, oly kevés fecske 

madár ül a villanydróton. Erősen fogy-

nak, mint a gólyák. Aztán jönnek a bo-

garak, legyek sokasága mely felemészti 

a termést, beszelhetnénk még a világ-

ban a hihetetlen nagy mennyiségű er-

dők irtásáról a vizek szennyezéséről 

stb. stb. 

Miért is említem mind ezt? Az ön-

magára oly büszke emberiség tönkre-

tesz maga körül mindent. De Igaz a 

mondás: Isten megbocsát, de a termé-

szet nem. Az emberiség nemcsak a 

természetet teszi tönkre, hanem a saját 

gyermeke, unokái életét is. A gyerekek 

fele már nem családban születik, amit a 

szakemberek is tragikusnak tartanak. 

Az iskolákban a tanárok hihetetlen 

küzdelmet vívnak az érzelmi-, lelki sé-

rültekkel, melynek következménye a 

sok magatartás zavaros gyerek. Valójá-

ban nem a gyerek tehet erről, ő csak 

áldozat, hanem a szülő, aki nem ismeri 

föl, hogy a gyereket lelkileg és erkölcsi-

leg, érzelmileg is nevelni keli. Mire rá-

döbben, már ég a ház, s nyilván, min-

denki hibás csak ő nem. 

Évek óta nincs nálunk elsőáldozás a 

templomban. Az elméletet megkapja az 

iskolában a hittan órán, de a liturgikus 

életbe a szülőnek kellene bevezetni. A 

szülőnek erre nincs ideje, pontosabban 

nincs igénye, s itt a baj. Lelki igényes-

ség szempontjából csak azt tudja a szü-

lő átadni amije neki is van. Az igényte-

lenség, igénytelenséget szül. Jézus arról 

beszél, hogy az okos ember sziklára 

építi házát. „Szakadt a zápor, ömlött az ár 

süvöltött a szél és rázúdult házra, de az nem 

dőlt össze, mert sziklára alapozták” A 

szegletkő maga Krisztus, akire fel kell 

építenünk az életünket. Krisztus az út, 

melyen járnunk kell. Ő az élet vize, aki 

lelki szomjúságunkat oltja. Ő a világos-

ság, aki megvilágosít minden e világra 

jövő embert. 

Az alexandriai kikötővel szembeni 

Pharosz szigetén épült világítótorony 

volt az akkori világ hét csodájának 

egyike. Jóval több, mint száz méter 

magas volt, tetején máglyatűz lobogott, 

amelynek fényét bronztükör verte visz-

sza. Ezek a világítótornyok segítették a 

hajósokat, hogy biztosan megérkezzek 

kikötőbe. Ilyen világítótorony szá-

munkra Krisztus és az ő tanítása 

az evangélium. Aki felismeri életében, 

annak van reménye, hogy biztosan 

megérkezik a kikötőbe és nem szenved 

hajótörést. Egyre többen ismerik föl, 

hogy nincs más út, csak az Isten útja. 

Ebben segítenek az egyre szaporodó 

egyházi iskolák és az iskolákban növek-

vő gyermekek létszáma. Itt kapnak 

olyan alapot, melyre biztonsággal épít-

hetik jövendő életüket. 

Jézus tanítványait úgy küldi az apos-

toli szolgálatra, hogy: „Legyetek tehát 

okosak, mint a kígyók és ártatlanok, mint a 

galambok” Mt: 10,16. A tíz szűzről szóló 

példabeszédében az öt okos és az öt 

balga lányról szól. Az okosak előre lá-

tók voltak, mert számítottak a váratlan 

helyzetre, amíg a balgák már mindent 

kész ténynek vettek. A példabeszéd 

értelme az, hogy aki Isten adományait 

hűségesen fölhasználja, még többet kap 

Istentől, aki azonban a legcsekélyebb 

adományt elhanyagolja, magát az ado-

mányt Is elveszíti. 

Legyünk mi is okosak és bölcsek 

jelen világunkban, s ismerjük föl és 

tegyük meg azt, ami a javunkat szolgál-

ja. 

Buda Attila, parokus 

GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 
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Nagy siker részesei lehettünk hisz 

csapatunk játékosa Poór Tibor a 8. 

Rendőr Európa Bajnokságon Csa-

patban és párosban is bronzérmet 

szerzett, ezzel is öregbítette csapa-

tunk és községünk hírnevét. Gratu-

lálunk neki! 

A Nemzeti Bajnokság II. osztályá-

ban folytatja első csapatunk a szereplé-

sét. Miután a múlt évben az NB I-ből 

visszalépve az NB III-ban indultunk, 

az ottani bajnoki címet begyűjtve meg-

próbáljuk újra az NB II-ben megállni a 

helyünket. A csapatunk megerősödött 

mivel vissza tértek saját nevelésű játé-

kosaink (Poór Tibor, Fodor Géza) és az 

NB III-as alap csapattal (Hodász László, 

Fodor István, Szabó Sándor) kiegészülve 

vágunk neki a bajnoki évnek. Nem lesz 

egyszerű mert a 10 csapatos bajnokság-

ban van 5-6 olyan együttes akik igen 

csak megerősödtek (NB I-es játékosok-

kal erősítettek), így célunk egyelőre a 

középmezőny, aztán az őszi meccsek 

után kiderülhet, hogy lehetnek e szebb 

álmaink! A fiúk mindent megtesznek a 

sikerért! Az első két fordulón vagyunk 

túl és a csapat kettő győzelemmel kez-

dett (idegenben Vácon 11-7-es, míg 

hazai pályán 17-1-es győzelem a Teva-

Debrecen ellen). Bízunk az eredményes 

folytatásban! 

A megyei bajnokságba kettő csapat-

tal neveztünk , újra indul a Szabados 

László által fémjelzett „Útfestők-

Apagy” csapata és egy egység a múlt 

évben szerepelt csapatból. 

Szerettünk volna indítani egy női 

csapatot, miután a leányaink is vissza-

tértek hozzánk, de egyelőre a tanulás és 

egyéb problémák miatt ezt még elha-

lasztottuk. 

Megpróbáljuk az iskolás csoportot is 

újra indítani, ehhez várjuk az 1-3. osz-

tályos tanulók jelentkezését, hétfőn és 

szerdán 17-18 óráig! 

Oszlánszki László 

szakosztályvezető 

ASZTALITENISZ 

POÓR TIBI EURÓPA BAJNOKI ÉRMEI! 

MEGKEZDŐDÖTT A 2019/2020-AS NEMZETI BAJNOKSÁG. CSAPATUNK AZ NB II-BEN FOLYTATJA! 

ba. 

A Bozsik program is folytatódik, úgy 

tűnik a toborzás megtette a hatását, 

már nem csak a mi településünkről, de 

a környező településekről is vannak 

jelentkezők, és folyamatosan várják 

őket a foglalkozásokon Németh Attila, 

Kozák Róbert, és Nagy János edzők is. 

Szegfű Mihály, 

edző 

(folytatás a 7. oldalról) 


