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Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2017. augusztus

Testvértelepülésünk meghívására Vágáshu-
tán járt önkormányzatunk és a polgármesteri 
hivatal küldöttsége. 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
több fontos projekt is megkezdődött telepü-
lésünkön. 

– Pályázati forrásokból megindult a Duna-
újvárost és Kisapostagot az M8 – Pentele Du-
na-híddal összekötő kerékpárút projektünk. 
Jelenleg az előkészületeknél, ill. a tervek elő-
készítésénél tartunk. A kerékpárút elkészülté-
nek várható időpontja 2018 ősze lesz. 

– Szeptemberben várhatóan megkezdőd-
het a Petőfi utcán – a Mestyán köz és a Tán-

csics M. utca közötti 500 méteres szakaszon – az ivóvíz gerincvezeték rekonst-
rukciója, a házi bekötések cseréje, ezt követően a felszínivíz-elvezetés és a járda 
megépítése, amely egy több évtizedes problémát fog megoldani. 

– Pályázatot nyújtottunk be az Akácfa köz helyreállítására, a Petőfi út páros ol-
dalának helyreállítására a Deák köz feletti szakaszon.

– Megvalósult a főutcánkon a led-világítás kiépítése.
– Elkészült a buszforduló vízelvezetése, és előreláthatóan heteken belül megle-

szünk a Kossuth L. utcai játszótér felújításával is.
– Az elmúlt hónapban átadtuk a Kossuth utca részleges és a Váci u. teljes hosz-

szában felújított szakaszát, amely egyben a felszíni vízelvezetést is megoldotta az 
említett területen. 

– A felnőtt játszótérnél a kisebbek részére kialakítottunk egy mini játszóteret.
A nyár folyamán a pályázati projektek kapcsán több esetben tartottunk rendkívüli 

képviselő-testületi ülést.
Soron következő testületi ülésünkre 2017. szeptember 25-én hétfőn, 16:30 

órai kezdettel kerül sor. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

Önkormányzati hírek

Meghirdettünk egy gyermekrajz pá-
lyázatot, „Kisapostag a legszebb szá-
momra” címmel.

A versenyben résztvevő gyermekek, 
akik oklevél és tárgyjutalom elismerés-
ben részesültek:

Áron Máté
Kulik Dóra
Mosonyi Lilla
Bagány Ibolya

Folytatás a 3. oldalon

Rajz- és fotó- 
pályázatunk  
eredménye
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TÁJÉKOZTATÓ 

a szelektív hulladékgyűjtésről 

Kérjük, szánjon egy kis időt tájékoztatónk elolvasására, melyben részletes információkat adunk KISAPOSTAG 
településen végzett szelektív hulladékgyűjtésről. 

A műanyag, fém és papír hulladék gyűjtése „házhoz menő gyűjtési formában történik”. Ez azt jelenti, hogy Ön 
szelektíven gyűjti a hulladékát, a szállítás napján kiteszi a háza elé és mi elszállítjuk, válogatjuk és hasznosítjuk. 

Az üveg hulladék gyűjtése a településen kihelyezett üveggyűjtő edényekben történik. 

Nézzük bővebben…… 

A „házhoz menő” gyűjtés során kérjük, külön sárga és kék zsákban gyűjtsék a tiszta, szennyeződésmentes 
csomagolási hulladékokat az alábbiak szerint: 

SÁRGA ZSÁKBAN GYŰJTSE A MŰANYAG-, ÉS FÉM CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOKAT: 

A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjenek gyűjteni: 

- Műanyag üdítős, szörpös, ásványvizes (PET) palackok  
- Műanyag flakonok (mosogató-, mosó-, tisztítószeres, öblítős, tusfürdős, samponos) 
- Műanyag zsugor - és sima fóliák, bevásárlószatyrok 
- Fém italos (üdítős, sörös) illetve konzerves dobozok 

A fenti műanyag és fém palackokat, flakonokat, dobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba, így 
kevesebb helyet igényel. 

KÉK ZSÁKBAN GYŰTSE A PAPÍR HULLADÉKOKAT: 

- Újságpapír, prospektus, irodai papírok, papírzacskó kartondoboz 
- Többrétegű italos karton doboz: tejes, gyümölcsleveses 

A zsák méretét meghaladó papírhulladékokat kötegelve tegye ki. 

A többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva tegyék a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel. 

Kérjük, NE tegyen a zsákokba élelmiszerrel szennyezett hulladékot, ételhulladékot, folyadékot, veszélyes 
anyagot tartalmazó flakont (pl.: hígítót, festéket, gyógyszert, motorolajat), üveget! 
Amennyiben kevés a kék és sárga zsák, úgy kérjük, átlátszó zsákban tegye a külön válogatott hulladékot. A zsáknak 
oly mértékben kell átlátszónak lennie, hogy a gyűjtés során belehelyezett frakció megfelelősége a zsák 
megbontása nélkül azonosítható legyen. Kérjük, ebben az esetben is külön zsákba gyűjtse a műanyag/fém és 
külön zsákban a papír hulladékot. 

ÜVEG HULLADÉK GYŰJTÉSE: 

Kérjük, hogy az üveg csomagolási hulladékokat a Petőfi Sándor utca 3. és a Duna sor 10. szám alatt megtalálható 
üveg gyűjtő edényekbe helyezzék el! 

Elhelyezhető üveg hulladékok:  
- Italos üvegpalack, befőttesüveg 

Kérjük, ne helyezzen az üveggyűjtőbe poharat, tükröt, ablaküveget, szemüveget, porcelánt, kerámiát, 
fénycsövet, izzólámpát, hőálló üvegtálat, szélvédő üveget! 

A műanyag/fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! Szállítása ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. 

Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag/fém- és papír hulladékokat a zsákokban a „házhoz menő gyűjtés” napján 
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza! 

Amennyiben a zsák vegyes települési hulladékot (szemetet) tartalmaz úgy azt nem áll módunkban elhozni. Kérjük, 
a szemetet a erre a célra rendszeresített edényébe (kukába) tegye! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZELEKTÍVEN GYŰJTI A HULLADÉKÁT! 
AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZET KÖZÖS ÜGYÜNK! 
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Lakatos István
Lakatos Amanda

Folytatás az 1. oldalról

Rajz- és fotópályázatunk 
eredménye

Vitorlázórepülő-matuzsálemek a reptéren
A Magyar Légivitorlázók Klubja 1983-
ban, 1989-ben, 1996-ban is elnyerte 
a világszervezet, a VGC találkozójának 
magyarországi rendezési jogát. Idén 
az a megtiszteltetés érte a magyar vi-
torlázósport, azon belül is a vitorlá-
zógép-matuzsálemek, az old-timerek 
klubját és rajongóit, hogy 21 év után 
újra Magyarország láthatja vendégül a 

több mint 20 országból (többségében 
Európa országaiból, de az USA-ból és 
Ausztráliából is) érkezett 120 pilótát  – 
és a velük tartó személyzetet, család-
tagokat, összesen közel 250 vendé-
get - és vintage kategóriájú szépséges 
gépcsodáikat, 2017. július 31. és au-
gusztus 10. között, mégpedig a Baracs-
Kisapostagi Repülőtéren. A rendezvény 

zártkörű, de látogatójeggyel látogatha-
tó volt. 

A 45. Vintage Glider Rallye program-
jairól Plósz Sándorral, a rendezvény 
egyik szervezőjével beszélgettünk, aki 
körbevezetett a gépek között, és akitől 
azt is megtudtuk, hogy a résztvevők ha-
gyományosan bemutatókat tartottak 
gépükkel, kipróbálhatták társaik gépeit, 
és koncertek, kirándulások, többek kö-
zött etyeki bortúra is szerepelt a prog-
ramjukban. 

A repülőtér gyepszőnyegén Rubik 
Ernő Cimbora gépe mellett olyan gépek 
is helyet kaptak, mint a D-8802, ame-
lyet az 1970-es években építettek, egy 
dán deszkagép, illetve többségükben 
nyitott kabinos gépek, valamint a náci 
Németország felségjelzésével ellátott II. 
világháborús gép. A felszerelési tárgyak 
között régi ejtőernyőket, a nyitott kabi-
nok miatt viselt szemüvegeket és sapká-
kat is magukkal hozták e különleges és 
izgalmas sport szerelmesei. 

Nagy Krisztina
Köles Bercel
Kiss Marci
Kiss Nóra

Meghirdettünk egy fotópályázatot 
is „Kisapostag a legszebb számomra” 
címmel, melyre a következő szemé-
lyeknek jelentkeztek, és munkájuk el-

ismeréseként kaptak oklevelet, tárgyju-
talmat:

Tóth Judit
Veres-Kovács Helga
Annus László

A rajzok a kultúrteremben, a fotók a 
honlapunkon lesznek megtekinthetők.
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Nemzetközi (magyar, osztrák, zombori - Délvidék) zsűri bírál-
ta el a Kisapostag Község Önkormányzata által szervezett 
XVIII. Kisapostagi Halászléfőző verseny – tulajdonképpen 
inkább fesztivál, amely színes programmal várta az érdeklő-
dőket –, Bene Sándor zsűrielnök, mesterszakács vezetésével, 
aki a Szabadtüzi Lovagrend Gasztronómiai Egyesület képvi-
seletében már nem először kóstolta és értékelte a kisapostagi 
halléfőzők készítményeit. Az idén 9  főzőcsapat vállalkozott 
arra, hogy megfőzi és meg is versenyezteti kedvenc bográcsos 
halászlevét. Különdíjak sora után a helyezettek ismertetésére 
és díjátadására is sor került.

III. helyen a Rubin és a Halőrök csapat végzett, a Kernács 
Pál vezetésével főzött tiszai halászlével

II. helyezett a Péti Cápák – Pétfürdő)  korhely halászleve lett
I. helyezést a dávodi Horváth Árpád és csapatának bajai 

halászleve ért el.

Remekbe szabott hallevek készültek idén is

Nagy Péter, aki négy alkalommal nyerte már el a kupát, és 
most versenyen kívül főzött halászlét, Örökös Bajnok címet ka-
pott.

A helyi horgász szakosztály szervezésében, Kapuczin Lajos 
irányításával zajló snecifogó bajnokságot Pap Félix Ferenc, 
egy 5 éves kisfiú nyerte a népes versenyzőtábor többi résztve-
vőjét megelőzve.

Az időjárás napközben kegyes volt a rendezvény résztvevő-
ihez, de az esti RockBox koncert és Turi Tibor és csapatának 
utcabálja sajnos, a felerősödött szél miatt, biztonsági okok-
ból elmaradt. A Kisapostagi Nőegylet Dalkörének műsorát, 
melyben a halászathoz kötődő népdalok, versek szerepeltek, 
valamint a Magyarok Vására kínálatát élvezhette a jó kedvű 
közönség. Egy remek, jól szervezett, flottul lebonyolított ren-
dezvényt élvezhettek mindazok, akik 2017. augusztus 12-én 
a kisapostagi Bárka vendéglő környékén töltötték a napjukat.
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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. augusztus 30-án
Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros  

A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető
Megrendelés száma: 08/KisapKr/2017.

Országos Könyvtári Hét 
Az Országos Könyvtári Hét programja  
a kisapostagi könyvtár, az iskola és  

az óvoda szervezésében:

Időpont: 2017. október 4. szerda du. 15 órától

Helyszín: Kultúrterem
A gyerekek mesékkel, mesejátékokkal készülnek.

Várunk szeretettel minden szülőt, nagyszülőket, 
rokonokat, barátokat és minden, a program iránt 

érdeklődőt!

A visszaszámlálás megkezdődött!
Az első csengőszó ugyan csak szeptember 1-jén reggel nyolc 
órakor hangzik fel, de az iskolánkban már napok óta lázasan 
készülünk az új tanévre. A tankönyvek a padokon pihenve 
várják gazdáikat, elkészültek az új dekorációk, megterveztük 
a tanításon kívüli tevékenységeket (idén is több oldalt töltött 
meg a sok izgalmas, új, és már hagyománnyá vált program). 
Az udvaron frissen nyírt fű illata száll, új homok került a hinták 
alá, minden készen áll arra, hogy a gyerekek ismét birtokba 
vegyék.
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Ünnepi Szent Misével indult a rendez-
vény, majd a Dalostalálkozó és Egyházi 
napok keretében, a meghívott vendégek 
egyházi énekekkel léptek fel. Ezt követ-
te a hagyományos testvértelepülési kö-
szöntő és hagyományos szalag felkötése 
Vágáshuta zászlajára, látogatásunk em-
lékére. A népdalkörök és a néptáncosok 
fellépését követően közösen fogyasztot-
tuk el az ebédet. A hangulat felemelő 
volt. Egy közös tánccal zártuk - már es-
tébe nyúlóan - a rendezvényt. A fáradsá-
gos, de igen tartalmas estét késő éjsza-
káig tartó beszélgetéssel zártuk.

Reggel frissen és vidáman ébredve 
gyönyörködhettünk Vágáshuta hegyek-

kel körbezárt ölében és élvezhettük a 
ragyogó kék ég adta nyugalmát. Csodá-
latos, festői táj. Ebben a ragyogó kör-
nyezetben ezenközben szorgos kezek 
készítették a remek, saját termesztésű 
paprikából és paradicsomból a regge-
lire szánt lecsót. Őszinte elismerés Vá-
gáshuta vezetésének, hogy az elvadult 
hegytetőn paradicsomi zöldségeskertet 
varázsoltak, mi is megcsodáltuk és el-
ámultunk. Piroska polgármester asszony 
büszkén mutatta közmunka program 
keretében megvalósult valóságot. Gra-
tulálunk! 

A tartalmas reggeli után egy megle-
petésprogramon vettünk részt: Pálhá-

Látogatóban Vágáshután
Testvértelepülésünkön, Vágáshután jártunk 2017. július. 21-22-23-án. A Nőegylet 
Dalkörét hívta fellépésre Vágáshuta Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete .Örömmel vettünk részt ezen a remek rendezvényen. 

zán, a kisvasút közelében csordogáló 
patakon egy fiatalember megvalósítot-
ta régi álmát - egy vízimalmot épített, 
vendégfogadóval. Megtekintettük a 
malom működését, közben a nyitott ke-
mencében sültek a csülkök tepsiben sült 
burgonyával a búcsúebédre, melyet kö-
zösen a falu vezetésével, családias han-
gulatban fogyaszthattunk el. Visszatérve 
vágáshutai szállásunkra most is, mint 
minden alkalommal, könnyes szemek-
kel köszöntük meg a szíves vendéglátást 
és élményekkel feltöltődve indult vissza 
kis csapatunk szeretett településünkre, 
Kisapostagra. 

Ígéret kaptunk, hogy a szüreti bálra 
meglátogatnak minket. Várjuk ezt a pil-
lanatot, és reméljük, hogy viszonozhat-
juk azt a vendéglátást, melyben részünk 
volt.

Köszönjük.
Szatmári Piroska

Nőegyletünk életéből
Duna-partunkon 2017. augusztus 12-én volt az idei Halász-
léfőző fesztivál. Remek programok, finom halászlé, mosoly az 
arcokon, versenyek a javából. A Nőegylet emlékműsorában a 
régmúltat idézte fel, népdalokon és verseken keresztül. Jól érez-
tük magunkat, köszönjük a meghívást, a szervezést. Farkas Ma-
rikának köszönjük a kerti partit, a lehetőséget, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtotta házát és kertjét . Katikával együtt a remek 
pogácsákkal és hűtött italokkal igazi kerti partit varázsoltak.

A napok és évek múlnak, az emlékek megmaradnak.
Szatmári Piroska 
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Otthonra lelt nálunk a SKICC
Mint emlékezetes, idén első ízben rendezte Kisapostagon nemzetközi alkotótáborát a SKICC Művészeti Egyesület,  

melyre az önkormányzat és az egyesület között létrejött megállapodás alapján került sor. Az alkotótábor a templom  
melletti – leendő tájház – épületben működött, és az ott született alkotások születését a nagyközönség a helyszínen is  

megfigyelhette, és immár hamarosan kiállítási helyszíneken is megismerheti. 

A SKICC alkotóinak munkáiból időszaki kiállítás nyílik Simontornyán, a Várban, 2017. szeptember 15-én 16 órakor.

Az evangélikus tábor záróeseményén a Skicc alkotóinak munkáiból is kiállítás volt látható a templomban. 

Meghívó
Kisapostagon, a Községháza Kultúrtermében 2017. szeptember 26-án 17 órakor nyílik kiállítás  

az idei nemzetközi alkotótáborban készült alkotásokból. A kiállítás megnyitójára minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A kiállítás megtekinthető: 2017. szeptember 26-tól  október 3-ig, a hivatal nyitvatartási idejében.

Ezúton mondunk köszönetet a Skicc Művészeti Egyesületnek – alkotó: Négyesi Ádám és segítői – a buszvárókba  
készített művészi graffitikért, és Kecskés Róbert erdélyi művésznek a Községházáról készített festmény megalkotásáért  

és az egyesületnek, hogy községünknek adományozta azt, melyre a halászléfőző verseny eredményhirdetésekor  
került ünnepélyes keretek között sor.

A 90 éves Ilonka nénit köszöntöttük
Kisapostag Község Önkormányzata nevében kereste fel otthonában Tóth Mihálynét Nagy Attila polgármester, 
Márkli János alpolgármester és dr. Horváth Ágnes kirendeltségvezető, hogy 90. születésnapja alkalmából köszönt-
sék Ilonka nénit, aki Ili lányával (Agárdi Andrásné) él Kisapostagon. „Bozse moj, Bozse moj”… mondogatta meg-
hatottan az emléklap és az önkormányzat ajándékcsomagjának átvételekor az idős asszony, aki szlovák szárma-
zású lévén, szlovák nyelven szólítja az Istent, és akit a faluban régen 

mindenki csak a „birkás néni”-ként ismert. S hogy honnan az elnevezés? 
Tóth Mihályné, született Nemes Ilona 1927. július 14-én, Solton látta meg a napvi-

lágot egy tízgyermekes földművelő, állattartó családban. 1954-ben költözött a férjével 
Dunavecséről Kisapostagra. Juhászok voltak, tejtermékeket is készítettek, volt, hogy 
száz birka is legelt a reptéri gyöpön. Két lányuk született, akik három unokával és két 
dédunokával ajándékozták meg. 

Ilonka néninek e helyről is további boldog életet, jó egészséget, szeretetben eltöl-
tött éveket kívánunk!
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14 órakor A falu kulcsának ünnepélyes átadása a bírónak
 A felvonulás kezdete

Útvonal:  Községháza – Bárka vendéglő – Kossuth Lajos utca – 
 Gárdonyi utca – Váci M. u.  – Kossuth L. u. – 
 Pető�  S. u. – Halászkert kocsma

A felvonulók talpa alá valót Kun János szolgáltatja, a menetet lovas 
betyárok kísérik, akik az egyes állomásokon bemutatót tartanak

20 órakor  kezdődik a bál a Községháza Kultúrtermében

Vacsora (900 Ft/adag):  
Vegyes sertéspörkölt kenyérrel és savanyúsággal

A vacsorát a 0625 506 580 telefonszámon 
lehet előzetesen megrendelni. 

Kérjük, jelezzék az igényelt mennyiséget!

Zenél: Turi Tibor és csapata

Szüreti 
felvonulás és bál

KISAPOSTAG 
2017. szeptember 23. (szombat)

Mindenkit szeretettel vár 
a felvonulásra és a szüreti bálba

Kisapostag Község 
Önkormányzata


