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Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2017. július

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. július 10-én (hétfő) 16:30 órai kezdettel rendkívüli 
nyílt ülést tartott, melyen a következő napirendeket tár-
gyalta:
 I.) Költségvetési rendelet módosítása 
 II.) Vis maior pályázat benyújtása
 III.) KLIKK – Iskola állagmegóvás költségei 
 IV.) Dunaújváros Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás 

megszűnését követő 2016. évi költségvetési beszámoló 
 V.) Törvényességi felhívás anyakönyvi rendelet ügyében 
 VI.) Szabóné Suska Gabriella csatorna bekötés ügye 
 VII.) TOP önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
 VIII.) Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás (Kisapostag 

Község közvilágítás korszerűsítése) 
 IX.) Felhívás ingatlan értékbecslő megbízására kerékpárút 

nyomvonalát érintő ingatlanok vonatkozásában, to-
vábbá ingatlan adás-vételhez kapcsolódó jogi szolgál-
tatás tárgyában 

 X.) Idumont Kft. kérelme 038 hrsz. külterületi út elnevezé-
sére 

 XI.) Letelepedési támogatás rendelet megalkotása 
 XII.) Házlinger Magdolna kérelme
 XIII.) Egyebek Nagy Attila

polgármester

Testületi ülésen történt Repülőnap 2017.
Verőfényes napsütésben, kedvező időjárási körülmények kö-
zött rendezték meg az idei repülőnapot a Baracs-Kisapostagi 
Reptéren, Baracs, Kisapostag és Dunaföldvár önkormányzatai.  
Sokan ki is látogattak a rendezvényre, ahol a légi mellett száraz-
földi járművek kiállítása és bemutatója, valamint kirakodóvá-
sár, színes színpadi programok, légi bemutatók, utasrepültetés 
várta az érdeklődőket. 

KÉSZÜLÜNK  
A SZÜRETI BÁLRA!

Kedves Kisapostagiak!
Idén is megrendezzük hagyományos  

szüreti bálunkat. 
Várunk minden kedves jelentkezőt,  

aki magára öltené szüreti öltözetünket,  
részt venne a felvonuláson és a táncban.  
A táncok betanítását Pere Nikolett vállalta.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk egy rövid 
megbeszélésre, létszámtól függően pedig próbát 

is tartunk. 
Időpont: július 9. (vasárnap) 18.00 óra

Helyszín: kultúrterem 
Reméljük, ismét sok pár vállalkozik  

a szereplésre, tovább éltetve ezzel a kisapostagi  
népi hagyományokat!

Tekintsék meg a rendezvényről készített fényképes beszámolót 
a https://mezofoldieletblog.wordpress.com/2017/07/09/
repulonap-2017/ link alatt!
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Csipetka fesztivál címmel rendezte meg Kisapostag testvérte-
lepülése, az idén 800 éves Dunaegyháza a falunapot, 2017. 
július 1-jén. 

A jó hangulatban, szép környezetben megtartott rendezvé-
nyen a szlovákiai Komáromszentpéter (2015 óta), a Duna 
túlpartján fekvő Kisapostag testvértelepülésekről, illetve Du-
naföldvárról és más környékbeli településekről érkező vendé-
geknek alkalmuk nyílt megtapasztalni a helyiek nem csipetke 
– ahogy arrafelé mondják: csipetka – nagyságú vendégsze-
retetét.

Az egész éjjel és még a reggeli órákban is tartó esőzés 
végül több előnnyel, mint hátránnyal járt: felfrissült a leve-
gő, nem szállt a por, és a hőmérő higanyszála is megállt a 
jól viselhető 27°C-nál. A Kis-Duna partján, fák árnyékában 
megrendezett programsorozat résztvevői kellemesen érez-
hették magukat. A gyönyörű táj, az izgalmas vetélkedők, a 
jól összeállított kulturális program, a finom ételek és italok, a 
vásári hangulat, a gyermekprogramok kikapcsolódásra, fel-
töltődésre, baráti találkozásokra, jóízű beszélgetésekre adtak 
remek alkalmat.

A rendezvény hivatalos részeként Nagy Attila kisapostagi 
és Szilágyi István dunaegyházi polgármester – az egy hónap-
pal ezelőtti kisapostagi falunapon megejtett aláírás után itt is 
– aláírta a testvértelepülési megállapodást, majd a vízpartra 
mentek, ahol a másik 798 színes papírcsónak mellé a saját-

jaikat is vízre bocsátották (a 800 papírcsónak a 800 évvel 
ezelőtti falualapításra utalt).

A műsorban a helyiek mellett a testvértelepüléseken, illetve 
Dunaföldváron működő kulturális csoportok is nagy sikerrel 
szerepeltek, köztük a Kisapostagi Nőegylet dalköre és a Kis-
apostagi Ifjak.

(A teljes cikk és a fényképek a https://mezofoldieletblog.
wordpress.com/2017/07/02/egy-csipetka-szeretet/ link alatt 
találhatók.)

-kk-

Dunaegyházán falunapoztunk
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MOSOLYKERT MOZAIKOK

Elmúlt időszak történései:
1.Játékkal, kísérletezéssel ünnepeltük a 
Víz világnapját. „Danika és a békalen-
csék.” / DSC 1397/
2. Föld napja alkalmából tanulmányi 

kiránduláson vettünk részt a Dunaújvárosi 
Arborétumban.

– „Tanösvényen”  / 103141 /
– „Nyuszi etetés” / 101818 /
– „ Birtokba vesszük – vennénk – a fát” 

/ 115450 /
– „ A pihenés percei” / 111914 /

3. Elbúcsúztak a nagycsoportosok: 
Terneki Alíz, Kulics Tekla, Budai Ákos

4. Elbúcsúzott Dankó Zoltán Norbertné 
Judit óvó néni. 15 évvel ezelőtt kezdett a 
település óvodájában,  „ a régiben” dol-
gozni. Kolléganőivel családias, szeretett, 
jó hangulatú gyermekintézményt terem-
tettek. Elhivatott pedagógus, sok kisgyer-
mek iskolába lépését segítette odaadó 

szakmai tudásával. Nyitottság, közvetlen-
ség, jó humor, gyermekszeretet jellemzi. 
Kívánjuk, érezze magát jól a Dunaújvárosi 
óvodában! / 064 / 

5. Csoportos kirándulás: Tabajd, Mezít-
lábas park

6. Szülők az óvodánkért: KÖSZÖN-
JÜK!!!

Rab Melinda családja komposzttárolót 
készített.

Hanák Hunorka nagypapája és apukája 
a mérleghintát betonozta le.

Molnár Dórika és Molnár Bodza szülei 
az udvari fajátékokat, kerti bútorokat és a 
játéktárolót festette le.

Róy Tamáska szülei az épület felújítás-
ban segédkeztek.

Hunya Lackó családja és munkatár-
saik a tisztító meszelést végezték el a  

Folytatás a 5. oldalon
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Tudtad?
Kisapostagon az első iskolaépületet 1873-ban adták át. Az 
iskola az evangélikus egyház tulajdona volt, de felekezeti 
hovatartozás nélkül látogathatták a gyerekek. A telket és 
a kezdőtőkét a dunaegyházi evangélikus gyülekezet bizto-
sította.

A további építési és fenntartási költségek igen nagy terhet 
jelentettek az itt élőknek a szegénység miatt. Három évvel ké-
sőbb a tanító felmondott, mert nem kapta meg az évi javadal-
mazását.

KISAPOSTAGI KRÓNIKA
Alapító: Kisapostag Község Önkormányzata, 2010. 

Lapnyilvántartási szám: KÖH 163/1069/2/2010 
OSZK ISSN 2062-5421

Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Kisapostag 
A kiadásért felelős: dr. Horváth Zsolt jegyző

Szerkesztő: Koczka Katalin 
e-levélcíme: koczka.kata04@gmail.com  

Készült 550 példányban, 2017. július 13-án
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros  

A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 07KisapKr/2017.

Rajzpályázat  
gyermekeknek!

Kisapostag Község Önkormányzata  
rajzpályázatot hirdet gyermekek részére  

„Kisapostag a legszebb számomra” címmel. 

Témája: 
– Közvetlen lakókörnyezetem szépségei.
– Milyennek látom Kisapostagot?
– A kedvenc településrész. 
– Milyen házban és utcában szeretnék élni fel-

nőttként?

A művek leadásának határideje:  
2017. július 31. 15 óra

A beérkezett művekből kiállítást szervezünk,  
melynek a megnyitója 2017. augusztus 3-án  

17 órakor kezdődik a kultúrteremben. Minden 
pályázó oklevél- és tárgyjutalomban részesül!

Fotópályázat  
gyermekeknek  

és felnőtteknek!
Kisapostag Község Önkormányzata  

fotó pályázatot hirdet felnőttek  
és gyermekek részére  

„Kisapostag a legszebb számomra” 
címmel. 

Témája: 
– Közvetlen lakókörnyezetem szépségei.
– Milyennek látom Kisapostagot? 
– A kedvenc településrész. 
– Melyik ház és utca a legszimpatikusabb a szá-

momra?

A művek leadásának határideje:  
2017. július 31. 15 óra 

Formája: Emailban: nagyattila@kisapostag.hu 
címre, illetve pendrive-on a hivatal titkárságán.

A beérkezett művekből az első 10 helyezett fotót 
honlapunk és településünkről megjelenő  
dokumentumok anyagához, felületéhez  

használjuk fel, promóciós célokra, az alkotó  
hozzájárulásával. Minden pályázó oklevél, az első 

10 helyezett tárgyjutalomban is részesül!

Nőegyleti hírek
Örömmel tettünk eleget Kisapostag új testvértelepülé-
se, Dunaegyháza község falunapi meghívásának, ahol a 
dalkörrel színpadra léptünk, majd együtt ünnepeltünk a 
résztvevőkkel. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a régi, 
sok esetben rokoni, falualapítói szálakkal összefűzött 
kapcsolat hivatalosan is létrejött, és azon vagyunk, hogy 
a faluban élőkkel, a nyugdíjasokkal gyümölcsöző kap-
csolattá, barátsággá nemesedjen az idők során. 

Észak-magyarországi testvértelepülésünk, Vágáshuta 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata meghívására júli-
us 21-én útra kelünk, hogy a másnap megrendezésre 
kerülő dalostalálkozón részt vehessünk. 

Szatmári Attiláné, Piroska

Köszönet
Szeretettel mondok köszönetet Kisapostag Község 
Önkormányzatának, Polgármester és Alpolgármester 
Uraknak, valamint mindenkinek, akik a Kisapostagért 
elismerésre engem javasoltak. Kisapostag valamennyi 
lakójának jó egészséget kívánok,

Köles Lajosné
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Folytatás a 3. oldalról

MOSOLYKERT 
MOZAIKOK

tálalókonyhában, ételátadóban, mosoga-
tó helyiségben.

Steigervald Rolika testvére – Rácz Dá-
vid – segítségével nyerhettünk a Hankook 
Értékteremtő pályázatán.

7. „Fátyol, dörzsi, szuper tesa…” Akár 
egy találós kérdés is lehetne. Melyik szak-
ma eszközei?

Folytatom: „spakli,  henger, glett és lét-
ra… „Aki  dolgozott ezekkel, biztos tudja: 
festő.

„Szakértelem, precizitás, odaadás, 
önzetlenség, kitartás, szakmaszeretet”. 
Ezek már a MESTER tulajdonságai, azé 
a mesteré aki, aki szülőként (is) felvál-
lalta, hogy településünk óvodáját – a 
Hankook Értékteremtő pályázaton nyert 
pénzből – glettelje, csiszolja, gipszel-
je, javítsa, fesse, kemény másfél hetes 
munkával, munkaidő után, hétvégén, 
szabadidejét nem sajnálva.

Steigervald Zsoltnak nem tudjuk elég-
szer megköszönni!!! / 0267 /
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VERSENYFELHÍVÁS
A Kisapostagi Duna Sport  
Egyesület Horgász Szakosztálya

nyílt snecifogó  
versenyt 

hirdet.
A verseny időpontja: 

2017. augusztus 12. 
(a halászléfőző verseny napja).

A verseny helye: 
a Bárka vendéglő alatti sóderos 

strand 
(folyóvizes verseny)

VERSENYSZABÁLYOK:
A versenyhelyeket sorsolással jelöljük ki,  

versenyzőként 1 botos készség, max. 1 horog, 
szabadon választott (úszós, vagy fenekező) 

módszerrel, csali szabadon választott. 
A verseny a kifogott halak darabszámának  

feljegyzésével történik, az dönt, ki fog többet. 
A kifogott halnak a horgon kell lenni,  

kézzel megfogva, leakasztva, és vissza- 
engedve a vízbe, a Dunába. A versenyző  

mögött lévő verseny-lebonyolító ekkor jegyzi  
be a versenyzőnek a fogást a versenylapra.

A versenyre bárki jelentkezhet: 
ifik, hölgyek, a horgász szakosztály tagjai,  

vagy leendő tagjai. Horgászengedély  
a versenyre nem szükséges.

A verseny 1 órás időtartamú,  
regisztráció 10 óráig.

Sorsolás 10 órától.
A verseny kezdete 11 órától, befejezés 12 órakor.

Eredményhirdetés 14 órakor.
Nevezési díj nincs!

Részvételi szándékát előre jelezheti a 
0620 941 5070-es telefonon, vagy 

a Kisapostag, Panoráma u. 24. alatt.
A verseny lebonyolítására segítőket kérünk, 

főleg horgász szakosztályunk azon tagjai közül, 
akik nem szándékoznak részt venni a versenyen.
Támogatókat is elfogadunk, hogy növelni tud-

juk a verseny színvonalát. 
Reklámmegjelenést tudunk biztosítani.

Várjuk jelentkezésüket!
A horgász szakosztály vezetősége   

MEGHÍVÓ

XVIII. KISAPOSTAGI  
HALÁSZFŐZŐ VERSENY 

Kisapostag Község Önkormányzata 
2017. augusztus 12-én,

 a Kisapostagi Bárka Vendéglő közvetlen  
környezetében és a Duna-parton ismét  

megrendezi az elmúlt években nagy sikert aratott 

halászléfőző versenyét. 
Aki szereti a halászlét, szereti a hasát és főzni sem rest, 

nosza, most mutassa meg, mit tud! 
Ezt ne hagyja ki! 

Tisztelettel várjuk településünk és a környék  
csapatainak a jelentkezését! 

NEVEZÉS A HELYSZÍNEN 9 ÓRÁIG 
NEVEZÉSI DÍJ: 1000 Forint

ZSŰRIZÉS: 12-től 13 ótóráig 
EREDMÉNYHIRDETÉS:  

13.30 és 14 ÓRA KÖZÖTT. 

AMIT A VERSENYZŐKNEK KELL HOZNIUK: 
halat, bográcsot, állványt és gázt, hagymát, paprikát, ízlés 
szerint fűszereket, vizeskannát, hosszabbítót, terítőt, asztali 
díszt, virágot az asztalra, tésztát (aki szereti), és a jó kedvet!

A HALÁSZLÉ VÁSÁRLÁS TUDNIVALÓI:
A várható nagy érdeklődés miatt jelezzük, hogy halászlé 
vásárlásához (890 Ft/adag) ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ 

szükséges a hivatal titkárságán!

GYERMEKPROGRAMOK EGÉSZ NAP

arcfestés, kézműves foglalkozás animátorral, mini 
ugrálóvár a kicsiknek

MAGYAROK VÁSÁRA

KONCERT ÉS UTCABÁL
A Nőegylet dalkörének műsora 
19 órától Rock Box koncert

21 órától Turi Tibor és csapata utcabálja

Csapatonként 1 garnitúra sörpadot tudunk biztosítani! 
Előzetes jelentkezés szükséges  

a 25/506-580-as telefonszámon!
Várjuk jelentkezésüket!
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