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Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2017. november

Testületi ülésen történt
Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 30-án (hétfő) 16:30 órai  

kezdettel nyílt ülést tartott, amelyen a következő napirendeket tárgyalta:

I.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pol-
gármester szóban ismertetett, a két ülés közötti eseményekről 
szóló beszámolóját elfogadta.
II.) Szociális tűzifa.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a ki-
írást elfogadta.
III.) Sebességmérő árajánlatok.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a se-
bességmérő árajánlatokat megismerte, 2018 tavaszán újból 
tárgyalja.
IV.) Rotavírus elleni oltás helyi prevenciós program támoga-
tása.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy a rotavírus elleni oltás iránti igényfel-
mérést végezze el, a pontos árajánlatokat kérje be, és a felme-
rült szülői igényekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
V.) A Közép-Dunavidéke Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás döntése közszolgáltató kiválasztásáról, szerződés 
ismertetése, képviselet ellátása.
Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kö-
zép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulásban az önkormányzat képviseletével Nagy Attila polgár-
mestert, a polgármester távolléte, akadályoztatása esetén 
Márkli János alpolgármestert, mindkettejük együttes távolléte, 
akadályoztatása esetén Szilágyi Lajos önkormányzati képvise-
lőt bízza meg.
VI.) Üzletrész vásárlási ajánlat - Mezőföldvíz Zrt.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete támo-
gatja, hogy a Mezőföldvíz Zrt-ben az önkormányzat 250.000 
Ft-os üzletrészt vásároljon, valamint felhatalmazza a polgár-
mestert az üzletrész vásárláshoz szükséges szerződés aláírá-

sára. A 250.000 Ft összeget a 2017. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelete tartaléka terhére biztosítja.
VII.) Önkormányzati cég létrehozása.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete ön-
kormányzati nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) megalapítása 
mellett dönt. A Képviselő-testület a Kft. megalapításával dr. 
Borbás Péter ügyvédet bízza meg.
VIII.) Gépjármű beszerzés.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete bille-
nős kisteherautó vásárlása mellett dönt. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb árú és 
legmegfelelőbb műszaki állapotban lévő billenős kisteherautó 
adásvételi szerződését aláírja.
A Képviselő-testület a billenő kisteherautó vásárlásához 
1.350.000 Ft +ÁFA keretösszeget a 2017. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelete tartaléka terhére biztosít.
IX.) Közterületi hulladékgyűjtő beszerzése.
A közterületi hulladékgyűjtők ára 22.800 Ft/darab +ÁFA, 
amelyet 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.20.) szá-
mú önkormányzati rendelet 013350 önkormányzati vagyon-
nal való gazdálkodás és a tartalék terhére biztosítja.
X.) Akácfa köz (275 hrsz.) és Petőfi s. utcai (210/1 hrsz.) út-
burkolat helyreállítási munkálatok árajánlatai.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Akácfa köz és Petőfi S. utcai útburkolat helyreállítási mun-
kálataival kapcsolatos bekért árajánlatok alapján a Képli és 
Társa Bt-t bízza meg (Aba, Kossuth L. u. 160.)
XI.) Népművelő-programszervező munkakör betöltése.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mun-
kakör ellátásával Pere Nikolettet bízta meg egy éves, határozott 
idejű szerződés keretében.

Folytatás a 2. oldalon

FELHÍVÁS

TISZTELT  
NYUGDÍJASOK!

Örömmel értesítem önöket, hogy önkormányzatunk – ha-
gyományainkhoz híven – az idei évben is ajándékutalványt 
juttat minden nyugdíjas részére. Nyilvántartásunk önkéntes 
alapon működik, így akik még nem regisztráltak nálunk, ké-
rem, hogy juttassák el nyugdíjas-szelvényüket személyesen 
a községháza titkárságra, ahol az adatok felvételét követő-
en rendszerünkbe kerülnek.                                                         

Nagy Attila
polgármester
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Folytatás az 1. oldalról

Testületi ülésen történt

XII.) Mini Bölcsőde.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete mini 
bölcsőde létrehozása mellett döntött. Előreláthatóan 2018. 
február hónapjában már fogadni tudjuk a gyermekeket.
XIII.) Turistaház javaslat.
Székesfehérvárról kaptunk felhívást turistaház kialakításával 
kapcsolatban. Önkormányzatunk nem rendelkezik olyan épü-

lettel, illetve nem tudunk javaslatot tenni, hogy hol lehetne 
kialakítani turistaházat. 
XIV.) Temető üzemeltetés.
Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete teme-
tő üzemeltetése tekintetében az evangélikus egyházzal törté-
nő tárgyalásokat kezdeményez a jelenlegi „íratlan” állapot 
rendezésére, valamint felülvizsgálja a jelenleg érvényben lévő 
üzemeltetési szerződését.
XV.) Egyebek

Nagy Attila
polgármester

Néhány gondolat közösségi programjainkról
Tisztelt Kisapostagiak!
Az elmúlt év eseményeinek és eredményeinek felsorolásával a megvalósított programjainkról szeretném Önökkel megosztani gondolataimat.
Önkormányzatunk a hagyományos rendezvények mellett különböző események szervezését és lebonyolítását is megvalósította a fentebb 
leírt időszakban. Felsorolásszerűen: Téltemető, Falunap, Repülőnap, Halászléfőző verseny, Szüreti felvonulás és bál, hogy csak a nagyobb 
hagyományokkal rendelkező programokat említsem. Próbálunk minél színesebb és ingyenes lehetőséget teremteni a településünk lakói számára, 
hogy komfortérzésük még jobb legyen. Bízom benne, hogy legtöbbjüknek, már akik részt vettek az eseményeken, tetszett, és jól érezték magukat! 

Az idei decemberünktől Pere Nikolett személyében ismét lesz népművelőnk, akivel közösen olyan programokat szeretnék a településen 
megvalósítani, amelyre még többen kíváncsiak és szívesen részt vennének rajta. Kérem Önöket, tegyenek javaslatot, és juttassák el részemre, 
részünkre, hogy mi az, amit szívesen vennének és még nincsen a rendezvények között!

Tisztelettel:
Nagy Attila

polgármester

Kedves Olvasóink!
Egy új cikksorozatot indítunk a Kisapostagi Krónika hasábjain Sós József írásainak közlésével, melyek célja a környezettudatos 
élettel, azon belül a vízzel kapcsolatos, talán kevéssé közismert, de annál fontosabb információk átadása, a figyelem felkeltése, 
a felelős gondolkodásra és cselekvésre serkentés. Az alábbiakban a cikksorozat első részét olvashatják. 

Tudunk-e mindent a vízről?
A víz a földi élet bölcsője. Földünk felszínének mintegy 71 százalékát 
víz borítja, ebben a közegben jelentek meg az élet első jelei, és a víz 
ma is nélkülözhetetlen része életünknek. Jelentőségét mutatja, hogy 
az élet szinte minden területén jelen van.

Bár a Föld vízmennyisége óriási, de a tiszta, iható víz egyre keve-
sebb, a világ legnagyobb részén a legfontosabb értékek közé tartozik. 

A teljes földi vízkészletnek mindössze 1,216%-a édesvíz, ezzel kell 
beérnünk, mert a tengervíz ivásra, mosásra, öntözésre, de még ipari 
célra is alkalmatlan.

Nagy és unalmas alapigazság, hogy a víz: az élet. Némelyeknek 
a víz: a költség. Másoknak: a Kék lagúna, míg vannak, akiknek a 
kerülendő italok listája jut eszébe róla. Egyben azonban - ezen az 
égövön legalábbis - mindenki egyetért: a víz a legközönségesebb fo-
lyadék, és bőségben áll rendelkezésre. Nos, ebben az egyben mind-
annyian tévedünk, mint ahogy akkor is, ha a víz fogalmát egy kalap 
alá vesszük az édesvízzel, még inkább az ivóvízzel. Mert míg vízből 
kimeríthetetlenek a készletek, édesvízből már csak véges mennyiség 
áll rendelkezésre. 

Az utóbbi években, mint az élet minden területén, egyre nagyobb 
jelentőséget kap a környezetünket befolyásoló hatások tanulmányo-
zása, például a hulladékok kezelése, a légköri szennyezések csökken-
tése, a felszíni és ivóvizek védelme stb. Egyes esetekben csak egy-egy 
érdekes és megdöbbentő prognózis kelti fel az emberek figyelmét (pl. 
az üvegházhatás, vagy az ózonlyuk kialakulása), máskor pedig, sajnos 
számunkra is kézzelfogható események (városi ivóvizek szennyeződé-
se, vagy a nagy tiszai halpusztulás) borzolják az emberek nyugalmát. 

Ismét ráirányította a figyelmet az ivóvíz fontosságára, a legutóbbi 
időszak nagy katasztrófája, az indonéziai szökőár okozta pusztítás. 

Véleményem szerint a magyarok érdeme a segítségnyújtás terüle-
tén (a gyors orvosi segítségen kívül), a helyszínre szállított víztisztító 
berendezések üzembe állítása volt, amelyekkel a szennyezett vízből 
egészséges, iható ivóvizet termeltek az arra igazán rászoruló embe-
reknek.

Hazánkban az ivóvízzel való bánásra és felhasználásra jellemző 
a bőség okozta nagyvonalú hozzáállás, bár az utóbbi években az 
ivóvíz és a vele együtt járó szennyvíz használati költségei látványo-
san emelkedtek. Ez a költségemelkedés továbbra is várható, mert a 
vízkezeléssel kapcsolatos szigorodó előírások és elvárások fejlettebb 
technikai és technológiai rendszereket kívánnak. Előbb-utóbb el kell 
gondolkodni azon, hogy szükséges-e pl. a háztartásban minden célra 
a legjobb minőségben előkészített ivóvizet használni, vagy az ivóvíz-
takarékosság céljából más, még számunkra talán új és szokatlan 
megoldásokat keresni.

E cikksorozat egyik célja a lehetőségek bemutatása, a sajátosan 
helyi megoldások részletezése nélkül. A másik cél az ivóvízzel és a 
kezelt vizekkel való ismeretek bővítése, érdekességek, és új technikai 
megoldásokról történő tájékoztatás. Remélem, hogy a kedves olva-
sók részére hasznos és szórakoztató információkat sikerül közölnünk. 

Célunk a megjelent írásokkal kapcsolatos vélemények megismeré-
se, ezért kérjük a kedves olvasókat, hogy ha valamely témával kap-
csolatban felkeltettük érdeklődésüket, kérdéseiket tegyék meg felénk!

Hiszem, hogy a településünkön a vízzel kapcsolatos tájékoztatás 
hozzájárul életkörülményeink, napi problémáink jobb megismeré-
séhez, és megértéséhez. 

Sós József
vízvegyész
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ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
Az őszi hónapok jobbnál jobb programokban bővelkedtek iskolánk részére. Budapesti kirándulásunk célja ezúttal a Fővárosi 
Nagycirkusz volt. Lúdas Matyi történetét láthattuk egy remek produkció keretében, mely nagyszerű akrobatikus elemeket tar-
talmazott. Természetesen az állatok sem hiányozhattak a porondról. A tanulságos előadást követően lehetőségünk volt egy kel-
lemes játékra a Városligetben, majd megcsodáltuk az esti fényekben pompázó szobrokat a Hősök terén. Számtalan élménnyel 
gazdagodva vonatoztunk haza.

Következett az őszi szünet, melyről kipihenten érkeztünk vissza az iskolába. A tanulás mellett ismét érdekes programok vártak 
ránk. Ellátogattunk a városi könyvtárba, ahol a Cimbora klub rendezésében Lackfi János kortárs író, költő tolmácsolta részünkre 
vidám, mókás verseit.

Elérkezett a Márton nap. A hagyományokat követve, idén is saját kezűleg készített mécseseinkkel vonultunk fel a falu főut-
cáján. A templomi megemlékezés után előadtuk alkalomhoz illő műsorunkat, melyet a finom libazsíros kenyér és forró tea 
elfogyasztása követett. 

Már készülünk a téli ünnepkörre. Nagy izgalommal várjuk a Mikulást! A havat! A meleg, bújós karácsonyt!

        Kulik Dóra 3. osztályos
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A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 10/KisapKr/2017.

Adventi készülődés Kisapostagon
Összejöttek kicsik és nagyok, szülők és nagyszülők, gyermekek és unokák, hogy együtt készüljünk ünnepi díszekkel az év leg-
szebb ünnepére, karácsonyra. Karácsony a család meghitt ünnepe, de egy közösség életében is közös ünnep. Ahol éljük min-
dennapjainkat, egy közösség, mely - ha mindannyian akarjuk - a mi bővebb családunkká válhat. Csak rajtunk múlik, hogy itthon 
otthon érezzük magunkat. 

Az adventi készülődés a falu adventi koszorújának közös elkészítése, a díszek közös elkészítésének együttes megélése előse-
gítheti , hogy ez valóra is váljék. A mellékelt képek mindent elmondanak: öröm, jókedv és összetartozás sugárzik az arcokról. 
És remélem, hogy az ünnep elérkeztével, ha ezekre a díszekre tekintünk, eszünkbe jut ez szép, együtt töltött délután. Kívánom, 
legyen mindenkinek olyan szép e csodás ünnep, amilyennek elképzelte. 

A falu közös adventi koszorúján az első gyertya meggyújtása 2017. december 3-án 16 órakor lesz. E várakozási időszakban 
osztozzunk minél többen, éljük át valamennyien e meghitt pillanatokat!

A Nőegylet nevében kívánom, legyen csodaszép az ünnep, váljék valóra minden álmunk!
Békés adventet minden kisapostagi családnak!

Szatmári Piroska
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Kedves Gyerekek!

Szeretettel várlak benneteket 

2017. 12. 09-én 

(szombaton)

 a délelőtt 10 órától délig tartó

 Adventi Kézműves Foglalkozásra 

a kisapostagi Könyvtárba.

Cím: Kisapostag, Széchenyi István u. 5. 

(az Iskola épülete)

Kedves Gyerekek!

Szeretettel várlak benneteket 

2017. 12. 09-én 

(szombaton)

 a délelőtt 10 órától délig tartó

Adventi Kézműves Foglalkozásra 

Újból jótékonysági

Adventi Vásár
a kisapostagi

Templomkertben

december 2-3-án

szombat, vasárnap

10-16 óráig10-16 óráig
asztali csokrok,
textíláru, méz

porcelán, kosarak
ékszerek, képek ...

Jót vehetsz,
jót teszel!

 

 

10.MEZŐFÖLDI MIKULÁS 
TELJESÍTMÉNYTÚRA 

2017. december 9-én szombaton 
 MINDENKIT VÁR A MIKULÁS! 

A rajt és célhelyek a Dunaújváros- Nagyvenyim- Mezőfalva buszjáratokkal 
könnyen megközelíthetőek! 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8 KM-ES „CSALÁDI” TÁV 
Nagyvenyim környékén 

Nevezés és rajt: Nagyvenyimen reggel 7- 10 óráig a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában (Nagyvenyim, Fő u. 16.), célba érkezés ugyanide vissza.  
Nevezési díj egységesen 500 Ft/fő, iskolás kor alatti gyermeknek 200 Ft/fő. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

MEZŐFÖLDI MIKULÁS 12 és 20-as TÁV 
Mezőfalva és Nagyvenyim környéke 

Nevezés és rajt:  Mezőfalván reggel 7- 10 óráig a Kiss Kálmán Művelődési 
Házban, (2422. Mezőfalva, Kinizsi u. 38.). CÉL: Nagyvenyim, iskola 

MEZŐFÖLDI MIKULÁS 30-as TÁV 
Mezőfalva és Nagyvenyim környéke 

Nevezés és rajt:  Mezőfalván reggel 7-9 óráig a Kiss Kálmán Művelődési 
Házban, (2422. Mezőfalva, Kinizsi u. 38.). CÉL: Nagyvenyim, iskola 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nevezési díj a 12, 20 és 30-as távok esetében1000 Ft/fő 
Kedvezmények: a nevezési díj 800 Ft/fő minden diáknak illetve 900 Ft/fő 
minden dunaújvárosi, mezőfalvi és nagyvenyimi felnőttnek és  MTSZ- vagy 
TTT-tagnak.  Aki 20 főnél nagyobb csoportot vezet, annak 0 Ft a nevezési díj! 
Előnevezés 100 Ft kedvezménnyel december 7-ig (csoportnak ajánlott). 
A kedvezmények nem vonhatók össze! 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Túra közben édesség, gyümölcs, a célban hideg étel, meleg ital, kitűző és 
oklevél várja a túrázókat! Saját poharat hozzon magával mindenki! 

Szervező az Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület 
Elérhetőségek:  tura@erdojarokklubja.hu , Németh László 06/703968300, 

 Farkas Gyula 06/303859295 és Kiss Csaba Gábor 06/309894772. 
Bővebb információt a www.erdojarokklubja.hu  oldalon találnak, illetve a 

http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=8155 linken is. 

Igényfelmérés 
Várjuk véleményüket

Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 18 év alatti gyermeket vagy gyermekeket 

nevelő kisapostagi családok visszajelzését várja arról, 
szeretnének-e a gyermeküknek/gyermekeiknek 

rotavírus elleni védőoltást beadatni, amennyiben 
annak árát az önkormányzat átvállalná. 

Kérjük, hogy a községháza titkárságán jelezzék, 
amennyiben a válaszuk igen. 

Mit érdemes tudni a rotavírusról?
A rotavírus nagyon elterjedt, rendkívül ragályos, 

jelentős közösségi járványokat okoz, 5 éves koráig 
gyakorlatilag minden gyermek átesik legalább egyszer 
a fertőzésen. Egy súlyos rotavírus-fertőzés naponta több 
mint 10 alkalommal okozhat hányást vagy hasmenést, 

és akár 10 napon túl is eltarthat. Mivel a fertőzés 
kórlefolyása előre kiszámíthatatlan, így akár 

súlyos kiszáradás is bekövetkezhet, 
ami kórházi kezelést igényel.

A rotavírus elleni leghatékonyabb védelmet 
a szájon át adandó védőoltás biztosítja
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ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Kedves Gyerekek, Szülők és Falubeliek!

KÖZÖS ÜNNEPLÉSRE HÍVUNK BENNETEKET, 
NAGY SZERETETTEL!

„Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen, karácsonyi szépségben”

November 24-én, 15 órakor ADVENTI KÉSZÜLŐDÉSRE vártuk a kicsiket és nagyokat a kultúrterembe. Saját kezűleg 
készültek az adventi koszorúk az ünnepi asztalra, díszek a karácsonyfára, és minden jelenlévő részt vehetett a falu koszo-
rújának elkészítésében is. Alapanyagokat a szervezők biztosította, szalagokat, gyöngyöket, apróbb díszeket a résztvevők 
hozták magukkal. A gyerekeket finom tea és zsíros kenyér és házi sütemények várták. 

JÖN A MIKULÁS!
December 6-án a Mikulást várjuk az óvodába és az iskolába, hiszen mindenki jó gyerek volt idén is.A Mikulás házhoz is 
megy. Érdeklődni lehet: Pere Niki 0630 2979 258

FALUKARÁCSONY 2017.
December 22-én ünnepeljük együtt a karácsonyt! 17 órakor kezdődik az ünnepi műsor. A kultúrteremben egy különleges, 
fekete fényes színházi előadást tekinthetünk meg, Angyali varázslat címmel. A fekete fényes színház teljes sötétségben 
varázsol elénk gyönyörű történeteket. 
Az iskolások és a Kisapostagi Nőegylet Dalkörének előadása után a templomkertben szeretetvendégségen vehetünk részt. 
Ha gondoljátok, járuljatok hozzá egy kis süteménnyel, szaloncukorral, vagy finom mandarinnal, hiszen adni a legjobb, és 
szenteste előtt ez talán különösen igaz.
December 27-én a kisapostagi fiatalok betlehemezéssel mesélik el Jézus születésének történetét. Ennek a szép hagyo-
mánynak a felelevenítésében bárki részt vehet. A betlehemesek 17 órakor a kultúrháztól, a falu koszorújától indulnak.
Állomásaik: buszforduló, Gárdonyi utca, Kossuth utca- Játszótér, Hungária presszó, Halászkert Vendéglő. Utolsó állomá-
suk az adventi koszorúnál lesz, ahol közös énekléssel zárjuk az utcai műsort. Ha van igény, ezen az útvonalon a betlehe-
mesek házakhoz is bemennek.

Érdeklődni, szereplésre jelentkezni lehet Pere Nikinél a 0630 2979 258 telefonszámon, vagy e-mail-ben: nikole87@
freemail.hu, de üzenhettek a facebookon  keresztül is.

Örömteli várakozást és áldott, békés, boldog ünnepet kívánnak mindenkinek a szervezők: 
Kisapostag Község Önkormányzata és a Kisapostagi Nőegylet Dalköre

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Elismerések, díjátadások a Duna SE évzáróján
Felemás szezont zártak a focisták, de 
nagy érték, hogy sok saját játékossal 
érték el eredményeiket. Ahogy Márkli 
János alpolgármester fogalmazott – 
Mindenkinek nagyon fontos a település 
sporttevékenységének életben tartása, 
melyhez jó közösség és tenni akaró 
emberekre van szükség. Kisapostagon 
megvan ez a csapat.

Évértékelő összejövetelüket tartották 
november 11-én, szombat délután a 
Kisapostagi Művelődési Házban a Kis-
apostagi Duna SE futballistái. A rendez-
vényen – a sportkör történetében ha-
gyományteremtő alkalommal – először 
adták át a Kisapostag Község Sportjáért 
Díjakat, valamint megköszönték a köz-
ség sportját segítő emberek áldozatos 
munkáját. Az est bevezetőjében Bakos 
Zsolt az együttes vezetője ismertette a 
2017-2018-as idény őszi eredményeit, 
melyben több olyan meccset is elveszí-

tettek, amit illő lett volna megnyerni. 
A jó hír, hogy akadt mérkőzés, mikor 
nem Kisapostag futott ki esélyesként, 
még is jó eredménnyel vonulhattak öl-
tözőbe. A csapat tudásához a Megye 
III. osztály 5-6. helye a reális – foglalta 
össze az őszi fordulók tapasztalatait a 
kisapostagi edző. A szakmai értékelést 
követően Hammer István és Törjék Jó-
zsef Kisapostag Község Sportjáért Díjat 
vehetett át. A 90-es évektől kezdődően 
mindketten meghatározó alakjai voltak 
a kisapostagi foci történetének, több 
mint két évtizedes munkájukat ismerték 
el. Szintén sporttámogatásért vehetett 
át díjat a község önkormányzatának 
képviseletében Márkli János alpol-
gármester, és nem feledkeztek meg a 
szponzorok, valamint az egyéb módon 
segítők tevékenységéről sem.
A futballisták közül a legszorgalma-
sabb játékos címet Major Tamás, a leg-

jobb játékosnak járó kupát Pék Tamás 
nyerte el. Az évzárón részt vett a koráb-
bi edző Sági Csaba, aki felszólalásában 
kifejezte, szép emlékek kötik az együt-
teshez. Nem kizárt, hogy jövőre újra 
lehetősége lesz az edzői padra ülni. A 
felszólalások, köszöntők további folyta-
tásában többen is kihangsúlyozták, az 
ifjúság megnyerésére szeretnék helye-
zik a hangsúlyt, ezért dolgoznak majd 
a jövőben, és ehhez próbálnak minél 
több támogatást, támogatót mozgósí-
tani. Beszélgetéssel és vacsorával zár-
ták a kisapostagi futballcsapat évzáró 
összefoglalóját.

Kisapostag a 8. helyen fejezte be a 
2017-es őszi fordulókat. 4 győzelem, 1 
döntetlen, 6 vereség, 38 lőtt gól, 25 ka-
pott gól, gólkülönbség 13 és 13 pont az 
év végi mérlege. 

Horváth László 
(Mezőhír)

Dunaegyházán, testvér- 
településünkön jártunk
Ismerkedési estre és egy kis dalolásra hívtak bennünket Dunaegy-
házára. A 2017. évi Falunapon kötöttünk testvértelepülési szerző-
dést egymással. Örültünk a meghívásnak, és egy nagyon szép es-
tét töltöttünk együtt. Személyes beszélgetések, nótázás, tánc tette 
egésszé e találkozást. Egyetértettünk abban, hogy településeink 
összetartozásáról múltunk szól, a jelenünket pedig most építget-
jük, hogy a jövő nemzedéknek is legyen közös múltja, hogy a 
rokoni kapcsolatok mellé igaz barátságok is köttessenek.
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                                 Hétfő 

                           

2017.12.04.-12.08. 2017.12.11.-12.15. 2017.12.18.-12.22. 2017.12.23.-2018.01.07. között ZÁRVA! 
HÉTFŐ 

Magyaros gombaleves 
HÉTFŐ 

Tarhonyaleves 
HÉTFŐ 

Gyöngybab leves füstölt csülökkel 
 

A/ Káposztás „cvekedli” 
B/ Csirkemáj rizottó 

 

A/ Bácskai rizses hús 
B/ Rántott karfiol, rizs, tartármártás 

A/ Rántott gomba, vegyes köret 
B/ Rántott sajt, rizs, tartár mártás 

 

!!KEDD 
Csontleves cérnametélttel 

KEDD 
         Hamis gulyásleves 

KEDD 
Burgonya krémleves 

 

A/ Rántott szelet, vegyes köret A/ Paradicsomos húsgombóc A/ Disznótoros  
B/ Túrógombóc B/ Hagymás rostélyos, rizs B/ Natúrszelet, rizibizi  

SZERDA 
Tejfölös burgonyaleves 

SZERDA 
Zellerkrémleves 

SZERDA 
Csontleves cérnametélttel 

 

A/ Bolognai spagetti A/ Tűzdelt sertéscomb, vegyes köret A/ Töltött karaj, vegyes köret  
B/ Bolognai borda B/ Csirke orly módra, vegyes köret B/ Rántott szelet, vegyes köret  

CSÜTÖRTÖK 
Zöldségleves, eperlevél 

CSÜTÖRTÖK 
Grízgaluska leves 

CSÜTÖRTÖK 
Zöldségleves 

 

A/ Csirkepörkölt, csigatészta A/ Töltött káposzta A/ Zöldborsó főzelék, fasírozott  
B/ Bakonyi csirkepaprikás 
EXTRA: CSÜLKÖS PACAL 

B/ Lencsefőzelék, sült debreceni 
 

B/ Burgonya főzelék, fasírozott 
 

 
PÉNTEK 

Jókai bableves 
A/ Eperlekváros nudli 

B/ Rántott sajt, rizs, tartármártás 

PÉNTEK 
Karfiolleves 

A/ 4 sajtos spagetti 
B/ Mozzarellás csirke, rizs 

PÉNTEK 
Magyaros burgonyaleves, házi galuska 

A/ Aranygaluska 
B/ Egészben sült tarja, rizs 

 

        Napi A/ menü: 850 Ft 
         Napi B/ menü:  950 Ft  

  menü leves nélkül:  A/: 750 Ft  B/: 850 Ft 
csak leves: 350 Ft 

EXTRA MENÜ: 1290 Ft                          
EXTRA MENÜ + leves: 1490 Ft 

 
 

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Minden kedves vendégünknek köszönjük,  
hogy 2017-ben minket választottak!

Reméljük, jövőre is megtisztelik GINO Konyháját  
bizalmukkal, és mi továbbra is igyekezni fogunk ízletes,  

változatos ételeinkkel az Önök kedvében járni!

2017. december 23-tól 2018. január 7-ig ZÁRVA, 
NYITÁS: 2018. január 8-án.

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog,  
sikeres 2018. évet kíván Önöknek 

GINO Konyhája: Vajda Zoltán és csapata!


