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Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2017. október

Testületi ülésen történt
Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 25-én (hétfő) 16:30 órai kezdettel nyílt

ülést tartott, amelyen a következő napirendeket tárgyalta:

I.) Kisapostagi Mosolykert Óvoda 2017/2018-as évre vo-
natkozó munkaterve
Kisapostag Község �nkormányzata Képviselő-testülete a je-
len jegyzőkönyv mellékletét képező Kisapostagi Mosolykert 
Óvoda 2017/2018. munkaterv értékelését megismerte és 
elfogadta.

II.)  Műszaki ellenőr kiválasztása 
Kisapostag Község �nkormányzata Képviselő-testülete a Pe-
tőfi utca ivóvízhálózat rekonstrukció kivitelezési munkához kap-
csolódó műszaki ellenőri feladat ellátásával kapcsolatos három 
árajánlattevő közül Szabolcs Lászlóval (Szabolcs Mérnökiroda 
Kft., 2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67.) köt szerződést.

III.) Térfigyelő rendszer árajánlatok megvitatása 
A Képviselő-testület három darab ajánlat beérkezése után a 
Fázis Bt.-t (2421 Nagyvenyim, Boróka u. 2.) bízza meg a ka-
merarendszer kiépítésével.

IV.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

 V.) Villamosenergia szállításával kapcsolatos árajánlatok
Kisapostag Község �nkormányzata Képviselő-testülete há-
rom darab ajánlat beérkezése után az Alteo Energiaszol-
gáltató Nyrt. által készített (1131 Budapest, Babér utca 1-5.) 
Kisapostag községre vonatkozó teljes ellátású, közvilágítási 
célú villamosenergia adásvételi szerződések tervezetét a jegy-
zőkönyv melléklete szerinti tartalommal megismerte, és azok 
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

VI.) Szennyvíz kezelési szerződés megszüntetése 
Kisapostag Község �nkormányzata Képviselő-testülete a 
Hamburger Hungária szennyvízkezelést megszüntető szerző-
dés tartalmát megismerte és tudomásul vette.

 VII.) Bursa Hungarica 
Kisapostag Község �nkormányzata Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2017. évi ki-
írás tartalmát jóváhagyta.

Kisapostag Község �nkormányzata Képviselő-testületének a 
2017. évi költségvetésről szóló, 1/2017. (II.20.) számú ren-
deletében e célra meghatározott keretösszeg négy pályázó 
támogatására nyújt fedezetet.

VIII.) Iskolai felvételi körzet meghatározása 
A felvételi körzettel kapcsolatban nincsen módosító javas-
lat, Kisapostag egyetért a jelenlegi körzet meghatározással.

Kisapostag Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének soron következő nyílt ülése 

2017. október 30-án, hétfőn, 16:30 órakor kezdődik. 

Tisztelettel vár minden érdeklődőt

Kisapostag Község �nkormányzata nevében:
Nagy Attila

polgármester

Kisapostag 
Község Önkormányzata 

2017. október 23-án 
15 órakor megemlékezést tart 
a Petőfi-parkkal szemben lévő 

kopjafánál.

Várunk mindenkit
tisztelettel.

„Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.”

(részlet Márai Sándor: 
Mennyből az angyal c. verséből)

MEGHÍVÓ
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Útjaink állapotáról
Tisztelt Kisapostagiak!
Lakossági megkeresés kapcsán szeretném önökkel megosz-
tani gondolataimat, amely testületünk véleményét is tükrözi.
Az elmúlt években igen jelentős összegeket költöttünk a belte-
rületi és külterületen található utakra. Többek között a Völgy 
utca, Kossuth utca, Váci utca, Papírgyári, Mező, Határ utak 
állapotát tettük komfortosabbá. A belterületi szakaszokon új 
burkolat, és ahol lehetőség volt, szélesítés is megvalósult. A 
többi utunk sajnos nemcsak a külterületi részeken keskeny és 
szűk, hanem jellemzően az összes utcánk hasonló problémá-
val küzd. Nem az elmúlt években keletkezett ez a gond, ha-
nem egy igen régen kialakult állapot, amire megoldást kell ta-
lálni. Az önkormányzat folyamatosan figyel és fejleszt az egész 
településen. Az elmúlt időszakban több külterületi út ügye is 
szóba került, és sajnálattal tapasztaljuk, hogy sok gazdálkodó 
az utak beszántásával, földjeik túlművelésével is károsítja ön-
kormányzatunkat és a települést. 

A közterületeken csak engedéllyel, a testület hozzájárulásá-
val lehet alakítani, közművet vezetni, építkezni. A növényzet 
és fák tekintetében a jegyzőtől kell írásos engedélyt kérni kivá-
gásra, gyérítésre.

Vannak olyan lakóink, akik úgy gondolják, hogy a közte-
rületeken saját kényük-kedvük szerint alakíthatják a rendet! 
Pedig a szabályok mindenkire vonatkoznak! A közterület nem 
parkoló! Aki saját autó-bejáróval rendelkezik, lehetőség sze-
rint legyen kedves használni azt. 

Utcáink szűkössége miatt, és a közlekedők biztonsága érde-
kében kérem �nöket, hogy ne hagyják járművüket az út szé-
lén. Sok esetben a gazdák sem tudnak normálisan közlekedni 
az egymással szemben parkoló járművek, az ingatlanokról ki-
lógó fák, műtárgyak miatt. 

 Ennek tükrében felhívással élek! 
Kérem a lakosságot, hogy a szabályokat legyenek kedvesek 

betartani, mert ezt követően a renitens személyekkel szemben 
szankciókat fogunk alkalmazni. Megértésüket és együttműkö-
désüket előre is köszönöm!

Nagy Atti  la
polgármester

Tájékoztató
Tisztelettel tudatom a falu lakosságával, 
hogy a kisapostagi evangélikus temetői 

sírhelyváltással és a lejárt sírok újraváltásával 
kapcsolatos ügyintézéssel Suska Józsefnét 

szíveskedjenek keresni, kötetlen időpontban. 
Címe: Petőfi S. u. 52.

Tudatom, hogy urnás sírhelyváltásra is
van lehetőség. 

Suska Józsefné

Tel.: 25/278-177
0630 471 2091

Lejárt sírok 
újraváltása
FELHÍVÁS!

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a lejárt sírok 
újraváltásával kapcsolatos ügyintézés

elősegítése érdekében

Simon Magdolna vállalkozó
2017. november 6-án reggel 8 és 9 óra között,

(minden hónap első hétfőjén
ugyanebben az időpontban)

a Kisapostagi Polgármesteri Hivatalban 
tartózkodik, és a lakosság szolgálatára áll, 

hogy aki szeretné, helyben tudja befizetni a díjat.
A sírköves vállalkozóknak kötelező minden 

munka megkezdése előtt a szükséges 
díjakat rendezni,amire ily módon helyben 

is lehetőségük nyílik.

Éjszakai kalandtúrára várunk vállalkozó 
szellemű kisapostagiakat 
2017. november 3-án. 

Az izgalmas vetélkedés után 21 órától 
batyus bál jelleggel zenés 

Hallowe’en party 
lesz a Községháza Kultúrtermében. 
A program részleteiről érdeklődni 

és jelentkezni 
Vágó Zsuzsánál lehet a 

0670 322 6352 telefonszámon.

Éjszakai kalandtúra 
és Hallowe’en party
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A Skicc nyári alkotótáborának gyümölcsei
Kiállításon mutatta be a Skicc Művészeti Egyesület a nyári alkotótáborban készült műveket az egyesületnek új otthont adó 
kisapostagiaknak. A megnyitó eseményeit Horváth László írásának közlésével idézzük fel:

Kisapostag: A hely, ahol a művészetnek mindig aktualitása van
Rendhagyó tárlat. Az adományozás jegyében nyílott kiállítás a Skicc Művészeti Egyesület alkotóinak munkáiból kedden Kisapos-
tagon. A településhez szorosan kapcsolódó alkotóműhely már harmadszor mutatkozott be a helyi közönség előtt. Ezúttal azon-
ban nem egy szokásos tárlaton vehettünk részt, hanem olyan különleges eseményen, ahol a képkészítők értékes festményeiket 
adományozták az egyesületük és tágabb közösségük támogatóinak.

A helyi óvodások műsora szolgált hangulati kertként a kiállítás megnyitójához

Kiszli Pál a falunapon nem tudta átvenni kitüntetését, ezért a kiállításon talált rá méltó módot Kisapostag Önkormányzata
A művészetnek mindig van aktualitása, mert örömet okoz – összegezhetik, akik részt vettek szeptember 26-án, kedden a Kisapos-
tagi Község Kultúrházában megnyíló Skicc Művészeti Egyesület 2017. Nemzetközi Alkotótáborában készült művek bemutatóján. 
Az öröm kiváltképp aktuális, hiszen ahogy a megnyitóban Nagy Attila Kisapostag polgármesterétől és Melkovics János parlamenti 
titkártól, az egyesület támogató tagjától hallottuk, az állványokon és a falakon elhelyezett festmények egy részét a művészek jó 
szívvel ajánlották támogatóiknak és az általuk fontosnak tartott közintézményeknek. A Mezőfalvi Rendőrőrs képviseletében Suszter 
Tamás dunaújvárosi r. kapitány és Farkas Dániel őrsparancsnok három darabból álló kollekciót vehetett át. Szintén a Skicc alkotó-
műhely munkáit tudhatja magáénak a kisapostagi iskola és óvoda, valamint a műhely támogatásában kiemelkedően résztvevők. 
A tárlat felkonferálásában Melkovics János kiemelte, hogy „mély völgy” után talált otthonra az egyesület Kisapostagon.

Egy mecénás és értő környezet mindig inspiráló a művészek számára
 Egy befogadó mecénás és az értő közönség közelsége mindig előremutató és inspiráló a művészek számára. Köszönetüket sze-
retnék kifejezni a kiállítással és a felajánlásokkal. A kiállítás hangulati invitálójában a kisapostagi óvoda gyerekei adtak remek 
műsort, majd a folytatásban az első festményt a falunapi átvétel pótlásaként Kiszli Pál a Kisapostagért Díj idei tulajdonosának 
adták át. A képeket október 3-ig láthatták az érdeklődők. A rendezvényen Pats József a Skicc alapítója is megjelent, aki elmond-
ta, hogy jövőre ünnepli az egyesület 10. évfordulóját, mely alkalomból könyvkiadással is készülnek. A Kisapostagon bemutatott 
műveket legközelebb Dunaújvárosban a Klub Hotel épületében láthatják az érdeklődők.

Direkt vidám témájú, melegszínekkel elkészített alkotásokkat beszélünk meg - mondta a kiállításon megjelent Pats József a 
Skicc Művészeti Egyesület alapító tagja
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Szüreti felvonulók  
az utcánkban

Szüreti bálunk hétvégéjén testvér-településünk Vágáshuta 16 
fős delegációja látogatott el hozzánk és vett részt rendezvénye-
inken. A pénteki napon régi óvodánk épületében köszöntöttük 
vendégeinket, ahol a képviselő-testület tagjai készültek vendég-
látással számukra. Szombaton délelőtt az Intercisa Múzeumba 
látogattunk el vendégeinkkel, amit a város látványos Duna-
partjának bemutatása követett. Közösen elköltött ebédünket 
követően együtt ünnepeltük új hidunk avatását és szüreti felvo-
nulásunkat a Vágáshuta parkban. Az este közös vacsorával és 
szórakozással telt a bálban. Vasárnap búcsúztunk vendégeink-
től, akiket a Nőegylet tagjai vendégeltek meg Dunaföldváron.

Vágáshutai  
barátaink Kisapostagon 
vendégeskedtek

Vágáshuta küldöttségével Dunaújvárosban az Intercisa Mú-
zeumban jártunk. Ezúton is köszönjük Farkas Lajos igazgató 
úrnak a tárlatvezetést.

Csepergő eső, néha elő bukkanó napocska, az ősz megmutatta 
minden arcát ezen a szombati napon. De a jókedv és a vidámság 
bearanyozta a napunkat. Kedves fiatalok, vidám társaság érkezett 
a felvonulási menettel a Kölcsey és Gárdonyi utca kereszteződésé-
hez, ahol az utcabéliek (néhányan) szeretet-asztallal várták őket. 
Volt itt tánc, Kun János barátunk húzta a talpalávalót, a csikósok 
csergettek, sütiket és italokat kínáltunk; egyszóval remek délutánt 
töltöttünk együtt. Köszönjük, kedves fiatalok, hogy ápoljátok a 
hagyományt, mely oly kedves sokunk számára. Ahogy elnéztem, 
Ti is szeretettel öltöttétek magatokra e csodás, magyarságunkat 
megjelenítő népviseletet. Köszönjük és gratulálunk. 

Szatmári Piroska

Hidat is avattunk a szüreti felvonulás napján. A nemzeti 
színű szalagot Nagy Attila polgármester és Márkli János 
alpolgármester vágta át, majd hordógurítással avatták 
fel a Vágáshuta parknál lévő dísztó felett átívelő új hidat. 
Köszönjük a támogatást: Idumont Kft., Voltrex Kft., Inox-
Csőszer Kft.!

Hídavatás

A táncosok a 2017. évi szüreti felvonuláson
Köszönet a szüreti bál támogatóinak: Dunaferr Ifjúsá-
gi Szervezet, Virág Béla, Ida ABC, Teca ABC, Halászkert 
Kocsma, Hungária Presszó, Bartalos Mihály, Szalai László, 
Rajcsányi Artúr - Cserepes Pálinkaház, Dózsa Mozicentrum 
- Verasztó Sándor, Wittmann Antal, Horváth Gyula és Atti-
la, és a képviselők.

Polgármesterünk átadja a falu kulcsát a Bírónak (Vajda 
Zoltán) és a Bírónénak (Vágó Zsuzsa)
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Hangya a gomba alatt
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából immár harmadik alkalommal rendeztük meg a gyerekektől gyerekeknek és felnőttek-
nek szóló mesés-verses rendezvényünket. A program a Benedek Elek Általános Iskola, a Mosolykert Óvoda és a helyi könyvtár 
közös szervezésében valósult meg. A rendezvényt október 4-én, szerdán 15 órai kezdettel tartottuk a Kultúrteremben, s egy teljes 
órán át tartott a műsor.

Az eseményen a gyerekeken, pedagógusokon, óvónőkön és dajkanéniken kívül sok szülő, nagyszülő, testvér, rokon és barát 
is részt vett.

Az ovisok a Hangya a gomba alatt című mesedramatizációt adták elő, amit a közönség nagy élvezettel nézett és hallgatott.

Az iskolások hosszabb lélegzetvételű műsorral készültek, melyben a főszerepet a Lackfi János verseiből való felolvasás alkotta. 
Lackfi János író, költő gyermekversei közül talán a legismertebbek azok, amelyeket klasszikus gyerekversek változataiként írt 
meg. A hallgató közönség jót derülhetett ezeken, és más kötetekből felolvasott mókás, gyakran szókimondó, görbe tükröt állító 
versikéken.

A tanítók az interaktivitásra is ügyeltek, s a közönség soraiból is bevontak egy személyt a felolvasáshoz.
Intézményünk nevében köszönöm az Óvodának és az Iskolának a szép, terjedelmes, mesés és kedves előadásokat, felolva-

sásokat.
A gyerekeknek pogácsát és gyümölcslevet Nagy Attila polgármester jóvoltából kínálhattunk, köszönjük neki.
Én úgy láttam, mindenki jól érezte magát. Remélem, jövőre ismét megrendezhetjük a programot, és újra ilyen szép számban 

összejövünk.
Farkas Cintia

Mihály nap – harmadszor…
Hagyomány teremtő szándékkal szerveztük meg három évvel ez-
előtt az első „Vásárunkat”.

Célunk a népi hagyomány ápolásán keresztül a régmúlt érté-
keinek őrzése, s nyitott program lévén, a nagyközösséghez való 
(óvoda, falu) tartozás érzésének erősítése. �römünkre, ismét na-óvoda, falu) tartozás érzésének erősítése. �römünkre, ismét na-) tartozás érzésének erősítése. �römünkre, ismét na-
gyon sokan látogattak el hozzánk; szülők, nagyszülők, testvérek, 
rokonok, iskolások a szüleikkel, tanító nénivel.

Olyan programot szerveztünk, hogy elsősorban a gyermekek, de 
minden jelenlévő számára élmény teli legyen: élőszínházas műsor 
a Léghajó Meseszínház előadásában, az óvodás gyermekek népi 
játékos műsora, népi ügyességi játékok - koszorúdobás, karikahor-
gászat, csutkavárépítés -, mustkóstolás, amihez a szülők adták a 
szőlőt, multivitamin gyümölcslé, amit Hunya Lackó készített, s a 
nagybetűs VÁSÁR, ahol szólt a népzene, ahol az ügyességi játé-
kokban megszerzett fabatkáért vásárolhattak a gyerekek. Köszönet 
Brenda anyukájának és Zsófi anyukájának az önkéntes segítségért!

Óvó nénik, dajka nénik, tanítók és gyerekek álmodtak formába 
vásári portékákat. Az ovisokkal közösen készített perec és 
kókuszgolyó, a felajánlással érkezett muffin és krumplis pogácsa 
csillapította éhségünket. Újdonság volt és nagyon kelendő a 
pattogatott kukorica, örömmel „dolgoztak meg érte” a gyermekek. 

Természetesen óvodai életünkben ez nem egynapos „munka”: 
már szeptember elejétől elkezdtünk „hangolni”. Piacon jártunk 
a gyermekekkel, tanulgattuk a vásárlás módját, ismerkedtünk 
a portékákkal. Az óvodában aztán ezekkel alakítottuk ki első 
terménysarkunkat. Lerajzoltuk élményeinket; tapasztalatokat 
szereztünk forma, íz, illat, mennyiségi tulajdonságaikról, halma-
zokat képeztünk különböző szempontok szerint. A csoportban 
kiállítást rendeztünk régen használt népi kerámiákból, használati 
tárgyakból. Ezek adták az ötletet a gyermekeknek a díszítő tevé-
kenységekhez, mert az óvodánk ünnepi dekorációját a gyerme-
kekkel közösen készítettük. 

Köszönjük a szülői felajánlással érkezett zöldségeket, gyümöl-
csöket, amikből nagyon ötletes terményfigurákat készítettünk a 
gyermekekkel. Külön köszönjük a Debreceni Emma családjának 
a kosárnyi kukoricát. Óriási élmény volt óvodánk apraja-nagy-
jának a kukoricafosztás, a kukoricamorzsolás. �röm volt nézni 
a szorgos kis kezeket, az egymással vetekedő nagyokat, jó volt 
hallani a közösségformáló munka közben felcsendülő gyermek-
dalokat, mondókákat. 

Tóth Judit
óvodavezető
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Gondolatok két kép kapcsán…
Pats Józseffel régi keletű az ismeretségünk. Viszont az első 
találkozásunk előtt már tudtam róla valamit, ami nagyon 
szimpatikussá tette: fontos számára a felnövekvő nemze-
dék esztétikai ízlésformálása, esztétikai nevelése!

Mindig érdeklődéssel - és bevallom férfiasan: irigykedve! - né-
zegettem a dunaújvárosi Százszorszép Tagóvoda folyosóján és 
aulájában a falat betöltő, színes, mozgalmas, gondolatébresztő 
képeit. Az inspiráló, esztétikus környezet észrevétlenül hat…

Mikor megtudtam, hogy a SKICC bázistelepülése Kisapos-
tag lesz, megfogalmazódott bennem egy gondolat: én bizony 
kijárok egy képet a Mosolykert Óvoda számára.

Józsi nemcsak a festészetben mester, de a gondolatolvasás-
ban is. A februári kiállítás után megkerestem, s még jóformán 
bele se kezdtem mondandómba, ő már kész tervekkel lepett 
meg…

Szeptemberben pedig a KÉSZ KÉPEKKEL!!! 
Mostantól kezdve óvodánkban teljesíti be küldetését a DINA-

MIKUS TERMÉSZET és az ÚT A VÁROS FELÉ című festmény. 
A gyerekek kerek kis műsorral köszönték meg az adományt, 
nagyon tetszik nekik, érdeklődéssel nézegetik. Jó helyen van-
nak a képek!!!

Aki szeretné megnézni a nagy formátumú, dinamikus, szí-
nes képeket bátran jöjjön el óvodánkba!

Tóth Judit 
óvodavezető

MOSOLYKERT MOZAIKOK

Hely. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P Forma

 1 Előszállás 9 8 1 0 45 2 43 25 GY GY D GY GY

 2 Perkáta 9 7 1 1 43 5 38 22 V GY D GY GY

 3 Sárszentágota 8 6 0 2 18 9 9 18 GY GY GY GY V

 4 Alap 9 5 0 4 27 18 9 15 GY V GY V GY

 5 Nagyvenyim 9 5 0 4 21 14 7 15 V GY GY GY GY

 6 Dég 9 5 0 4 24 20 4 15 V V GY V GY

 7 Mezőszilas 9 5 0 4 21 18 3 15 GY GY V GY V

 8 Kulcs 9 4 1 4 23 16 7 13 GY V D GY V

 9 Kisapostag 9 3 1 5 20 24 –4 10 V GY D V V

10 Lajoskomárom II. 9 2 0 7 10 32 –22 6 GY V V V V

11 Cece 8 1 0 7 9 40 –31 3 V V V V V

12 Nagylók 9 0 0 9 6 69 –63 0 V V V V V

Foci eredmények
HORFER SERLEG Megyei III. osztály Dél Felnőtt 9. forduló HORFER SERLGEG Megyei III. osztály Dél Felnőtt 

1. forduló     Kisapostag 4 – 1 Lajoskomárom
2. forduló     Sárszentágota 2 – 1 Kisapostag
3. forduló     Perkáta  8 – 0 Kisapostag
4. forduló     Kisapostag 7 – 0 Cece
5. forduló     Dég    3 – 2 Kisapostag
6. forduló     Kisapostag  1 – 5 Előszállás
7. forduló     Kisapostag 2 – 2 Kulcs
8. forduló     Kisapostag  2 – 1 Alap
9. forduló     Mezőszilas  2 – 1 Kisapostag

A 10. fordulót 2017. október 14-én 14:30-kor játssza a Kis-
apostag hazai pályán, a Nagylók ellen, a 11. forduló pedig 
Nagyvenyimen lesz, 2017. október 22-én, 14:30 órai kezdet-
tel.
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ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL
Szeptember:  
Itt van az ősz, itt van a suli is
Újra megkezdtük a tanévet. Mindenki kipihenten tért vissza az is-
kolapadba. Az elsősök is hamar beilleszkedtek, már túl vagyunk az 
első közös programunkon is, átkerékpároztunk Dunavecsére. Az út 
nagyon fárasztó volt, mégis bírtuk a tempót. Mikor odaértünk, jót 
játszottunk és lementünk a Duna-partra, ahol még horgászokkal is 
találkoztunk. Nagyon jól szórakoztunk.

Szeptember 29-én, Mihály napon az óvodában mi is részt ve-
hettünk a Mihály-napi vásáron. Játékos feladatok voltak, ame-
lyeken fabatkákat lehetett nyerni, majd azokat érdekes játékok-
ra, finomságokra lehetett cserélni. Mindenki nagyon jól érezte 
magát.

Október 4-én a Nagy,Könyvtári Felolvasón az óvodásokkal 
együtt vettünk részt. Mi, iskolások verseket olvastunk fel. Lackfi 
János megismertetése volt a célunk.

Jeles napon, október 6-án az aradi vértanúkról emlékeztünk 
meg, majd felavattuk az elsősöket, és együtt megnéztük a Szal-
mabábuk lázadása című filmet.

Sós Benedek
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Hely. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P Forma

 1 Gárdony-Agárd Gy. 6 6 0 0 44 5 39 18 GY GY GY GY GY

 2 Aony 6 5 1 0 30 3 27 16 GY GY GY GY D

 3 Baracs 6 4 1 1 17 13 4 13 V GY D GY GY

 4 Beloiannisz 7 4 0 3 33 20 13 12 GY V V V GY

 5 Seregélyes 6 4 0 2 21 12 9 12 V GY GY GY V

 6 Martonvásár 7 3 2 2 20 13 7 11 GY V GY GY V

 7 Pusztaszabolcs 7 3 2 2 24 20 4 11 GY GY D GY V

 8 Ercsi Kinizsi 7 2 1 4 17 26 –9 7 V GY V D V

 9 Sárosd 7 2 1 4 11 23 –12 7 GY V V V D

10 Kisapostag 7 1 2 4 20 27 –7 5 V V GY D D

11 Ráckeresztúr 7 0 1 6 2 34 –32 1 V V V V D

12 Baracska 7 0 1 6 7 50 –43 1 V V V V D

Öregfiúk 2. Csoport 7. forduló


