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Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2017. június

Képviselő-testületi ülés
Kisapostag Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2017. május 29-én (hétfő) 
16:30 órai kezdettel nyílt ülést tartott, 

melyen a következő napirendeket tárgyalta:

 I.) Petőfi Sándor utcai ivóvízgerinc csere ügye 
 II.) 2016. évi gyermekvédelmi beszámoló 
 III.) Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
 IV.) Zárszámadási rendelet, belső ellenőri jelentés 
  elfogadása 
 V.) Éves közbeszerzési terv 
 VI.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
  megállapításáról és kialakításáról szóló rendelet 
  megalkotása 
 VII.) Mezőföldvíz Kft. beszámolója 
 VIII.) Beszámoló a Kisapostagon működő könyvtár 
  2016. évi tevékenységéről 
 IX.) Kegyeleti közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata 
 X.) Közútkezelői hozzájárulás 
 XI.) Főépítészi szerződés 
 XII.) Bem utca lakóinak kérelme 

Soron következő testületi ülésünk 
2017. június 28-án 16.30 órakor kezdődik.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Nagy Attila s.k.
polgármester

Település 
Arculati Kézikönyv

A Településképi Arculati Kézikönyvek nevükhöz méltóan 
településeink sajátos, egyedi arcát, különösen pedig vé-
dendő értékeiket hivatottak bemutatni. 

A kézikönyv elkészítésében a lakosság segítségét kérjük! 
Június 27-én kedden 17 órakor várunk mindenkit a kul-
túrterembe, hogy megvitassuk és javaslataikat beépítsük 
Kisapostag a településarculati kézikönyvbe. 

Megjelenésükre és javaslataikra 
feltétlenül számítunk!

FELHÍVÁS!
Gyűjtemény összeállításához 

kérem a Tisztelt Lakosság segítségét!

Szeretném összegyűjteni a szüreti bálok 
emlékeit, a múlt évtől a régmúltba 

visszanyúlóan, ameddig csak lehetséges.

Ehhez szeretnék Önöktől fotókat 
és információkat kérni a szüreti bálozókról 
és bírópárokról, továbbá  a kisbíró szövegek 

szintén érdekelnek.

Mind a papír alapú fényképek, mind pedig 
a digitális (jpg fájl formátumú) képek

megfelelnek a gyűjtéshez, 
mert a tárolás digitálisan fog történni.

A gyűjtés során felírjuk a képek tulajdonosának 
a nevét, hogy az elektronikus feldolgozás után 
vissza tudjuk juttatni azokat a tulajdonoshoz.

Ez a digitális adathordozók esetében is érvényes!

A fényképekhez az alábbi információkra van szükség:
évszám, és hogy kik láthatóak a képen.

Feldolgozást követően mindenkihez 
visszajuttatom a fényképeket, adathordozókat!

Házhoz is ki tudok menni a fényképekért, akár saját 
adathordozóval (a képek mennyiségétől függően).

Kérem, hogy a fényképeket a könyvtárban 
(iskola épületében) legyenek szívesek leadni, 

vagy előzetes időpont egyeztetés szerint 
házhoz megyek azokért.

Időpont egyeztetés a 0630 8613 575, 
vagy a 0625 630 179-es telefonszámon.

Köszönöm segítségüket!
Farkas Cintia
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A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, mint LEADER 
Helyi Akciócsoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program cél-
jaihoz illeszkedően, a helyi fejlesztési céloknak megfelelően 
dolgozta ki Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyet az Irányító 
Hatóság jóváhagyott. A Helyi Fejlesztési Stratégiában olyan 
fejlesztési célokat határoztak meg, amelyek pályázatok for-
májában megjelennek a térségben, a térség szereplői szá-
mára (mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, 
önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak). 

A Mezőföldi Híd LEADER HACS illetékességi területéhez 
tartozó települések: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz, 
Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, 
Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, 
Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza. 

Az alábbi négy témakörben kerülnek meghirdetésre a pá-
lyázatok legkésőbb 2017. október 31-ig, várhatóan a benyúj-
tási időszak 2017. november 1-30. között lesz:

A helyi vállalkozások piaci versenyképességének javítása. A 
helyi, térségi turisztikai potenciál hálózatos fejlesztése (építés, 
bővítés, felújítás, eszköz- és gépbeszerzés, minőség- és kör-
nyezetirányítási rendszer bevezetése, marketing tevékenység).

A települések élhetőségének és népességvonzó képesség-
nek növelése (szabadtéri közösségi terek, zöldfelületek, re-

kreációs területek, játszóterek, felnőtt játszóterek fejlesztése, 
ivókút, utcabútorok kihelyezése).

A helyi szolgáltatások elérhetőségének, színvonalának és 
működési hatékonyságának fejlesztése (kulturális és sza-
badidős szolgáltatásokat biztosító intézmények fejlesztése, 
eszközfejlesztése, szabadtéri és fedett területek és épületek 
hasznosítása, felújítása).

A helyi közösségek összetartozásának, identitástudatának 
és szerepvállalásnak erősítése (rendezvények támogatása, 
kapcsolódó eszközbeszerzéssel, táborok és egyéb közösségi 
programok szervezése, marketing tevékenység).

A pályázatok előkészítésével, benyújtásával, a pályázati felté-
telekkel, támogatási összegekkel kapcsolatosan részletes in-
formációkat kaphatnak a Munkaszervezet munkatársaitól. 

Ügyfélszolgálati iroda címe: Dunaújváros, Magyar út 106/b 
6.szint 608. iroda (Innopark – Inkubátorház)

E-mail: info@mezofoldihid.hu
Telefon / fax: 25/510-755
Web: www.mezofoldihid.hu                              Tatár Szilvia

munkaszervezet vezető
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 

Pályázati tájékoztatás

Lejárt sírok 
újraváltása
FELHÍVÁS!

Ezúton értesítünk mindenkit, 
hogy a lejárt sírok újraváltásával 

kapcsolatos ügyintézés
elősegítése érdekében

Simon Magdolna vállalkozó
2017. július 5-én 

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.

Változás a Hivatal élén 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Hegedűs Ágnes helyett dr. Horváth Ágnes tölti be 

a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltségének vezetői posztját 2017. június 15-től.
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Iskolai hírek
Májusi élményeink
Májusban is rengeteg mókában és szórakozásban volt ré-
szünk.

A májusi osztálykirándulás alkalmával Budapestre látogat-
tunk.  Mint mindig, most is vonattal vágtunk neki az útnak. 
A Budai Várba természetesen gyalog mentünk fel, és épp 
egy őrségváltást sikerült kifognunk,  ami számunkra nagyon 
érdekes volt, majd együtt átmentünk a Turul-szoborhoz és a 
Halászbástyához. Gyönyörködtünk a kilátásban, miközben 
meghallgattuk az általunk gyűjtött érdekességeket ezekről a 
csodákról.  Szerencsénkre végig jó volt  az idő, így felesleges 
energiánkat  még a Mátyás játszótéren is ki tudtuk engedni.

Ez évben először, május 27-én vettünk részt a Budapesten 
megtartott „Pindúr-Pandúr Ki  Mit Tud KRESZ” vetélkedőn, 
ahol  két csapatban képviseltük az iskolát. A fődíjat nem si-
került  megnyerni, de így is szép ajándékokkal és sok közös 

élménnyel érkeztünk haza. Erre a napra már régóta készül-
tünk,  kerékpárral gyakoroltunk is az iskola udvarán, illetve 
Jakus Laci bácsi segített tudásunkat bővíteni egy ppt bemu-
tatóval.
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Már csak pár nap van hátra az iskolából. A sok móka mel-
lett még persze a felmérő dolgozatok is várnak  ránk.  Min-
denki  megpróbál még egy kicsit figyelni, tanulni!  Nagyon 
várjuk már a bizonyítványosztást!  Előtte még  táborozunk 
együtt Dunaföldváron, a Beszédes József Vizi-telepen,  ahol  
már tavaly is izgalmas és érdekes pillanatokat töltöttünk 
együtt.

Ebben a tanévben – mint egyedüli negyedikes – balla- 
gok az iskolából, és bár nagyon szerettem itt tanulni,  fő- 
leg a kedves és segítőkész tanító nénik miatt, mégis már 
izgalommal várom, hogy szeptembertől mi vár rám Bara-
cson.

Sós Brigitta
4.o.

FALUNAP 2017.
A pünkösdöt megelőző péntek esti Roli Road és Rock Box 
koncerttel alapozták meg a kisapostagiak és a rendezvényre 
ide látogató résztvevők a 2017. évi Falunap jó hangulatát. A 
szombati napon aztán egymást érték a programok, mindenki 
jól érezhette magát.

A Falunapi Dalostalálkozóról Szatmári Piroska tollából külön 
írást olvashatnak, melynek sikeréhez e helyről is gratulálunk vala-
mennyi szervezőnek, rendezőnek és több mint 150 résztvevőnek.

Dinnyés József és Nagy Sándor Tamás Őrizzétek a betű-
ket! c. előadása Huszár Gál emlékezetét szolgálta, egyben az 
Evangélikus Gyülekezet pünkösdi találkozója is volt. 

A kora délutáni programok sorát a dalostalálkozó és a 
bográcsos ételek főzőversenye, illetve a házi sütemények ver-
senye eredményhirdetése nyitotta meg, majd a színpadon 
a Kiscsapás népánccsoport táncosait követte Szerecz Ró-
bert zumbásainak bemutatója. Nem csak gyerekeknek szólt 
Kassovicz László meseelőadása, amit követően sor került Du-
naegyháza és Kisapostag testvértelepülési szerződésének alá-
írására. Szilágyi István és Nagy Attila polgármesterek írták alá 
a dokumentumot, amely a sok évtizedre, a falualapításig visz-
szanyúló és ma is élő rokoni és baráti kapcsolatoknak immár 
hivatalos együttműködési keretet is ad. 

A Falunap hivatalos része a Kisapostagért Díjak (és részük-
re Kecskés Róbert csíkszeredai festőművész – Kisapo Skicc 
Művészeti Egyesület tagja – képeinek) átadásával és a büsz-
keségre okot adó fiatalok elismerésével folytatódott. (lásd 
külön írásunkat)

A délután folyamán a viharfelhők jöttek-mentek, volt, hogy 
biztonsági okokból a légvárat is le kellett engedni, de végül 

Kisapostagot nem érte el a vihar, az időjárás kegyesnek bi-
zonyult. 

Barkóczi Gyula és az apostagi Dér Gabriella műsora mél-
tán nyerte el a rajongók tetszését, majd a népszerű tombola-
sorsolásra került sor. Maszkura és Tücsök Raj, Ocho Macho 
koncert, tűzijáték egyaránt szórakoztatta a résztvevőket az 
este folyamán. A dunaegyházi öregfiúk focicsapata – a pol-
gármester úr szavaival élve: hagyta a helyieket nyerni. A gye-
rekek élvezhették a vidámparki játékokat, a kisvonat szor-
galmasan szállította az érdeklődőket a sportpályára, ahol 
kirakodóvásár, enni- és innivalók sora várta a vendégeket. A 
műsort Szerecz Róbert vezette.

 Köszönjük a támogatást: (lásd külön lista!)
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Kiss Vince Péter  
1998 -ban született. Most érettségizik a dunaújvárosi Széche-
nyi István Gimnáziumban. Sopronban szeretne tovább tanulni 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészmérnöki szakán. Na-
gyon szereti a természetet, a gyógynövényeket, szeret túrázni, 
biciklizni. Aktív részvevője volt a 2012-es dunai árvíz elleni véde-
lemnek. Rengeteget segített, hogy védjék Kisapostagot, akkor 
a Baracsi Önkéntes Tűzoltók oldalán, aminek tagja volt. Segít 
a Polgárőrségben és a kisapostagi Evangélikus Egyházközösség 
életében is aktívan részt vesz.

Maár Noémi
Tanulmányait a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános iskolában 
kezdte. Az úszó tagozat nem is volt kérdés, ugyanis 3 éves kora 
óta rendszeres látogatója volt a Fabó Éva Sportuszodának. Ötö-
dik osztályos korában a Széchenyi István Gimnázium tanulója 
lett, ahol számos tanulmányi és sportversenyen vett részt. 2014-
ben országos diákolimpiai bajnok lett úszásban, illetve ebben az 
évben felsőfokú komplex nyelvvizsgát szerzett német nyelvből. 
2014 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetemen tanul, 
Emberi erőforrások szakon, előreláthatólag júliusban veszi át 
a diplomáját. Emellett 2016-tól szintén a Budapesti Corvinus 
Egyetemen tanul Turizmus és vendéglátás szakon, ahol beke-
rült a Corvinus Hallgatói Kiválóságai közé, ugyanis tanulmányi 
eredményei alapján az egyetem top 10%-a között van.

Maár Martin
Tanulmányait a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános iskolában 
kezdte ő is, szintén úszó tagozaton, mivel nővéréhez hasonló-
an ő is 3 eves korától rendszeres látogatója volt a Fabó Éva 
Sportuszodának. Ötödik osztálytól szintén a Széchenyi István 
Gimnázium tanulója lett, ahol számos tanulmányi és sportver-
seny résztvevője volt. Eddig minden évben kitűnő tanuló volt. 
Ötödikes korától búvárúszó, tájoló versenyben országos bajnok.

Sós Brigitta
Iskolánk egyik meghatározó egyénisége. Már elsősként felhívta 
magára figyelmünket kedvességével, barátságos egyéniségé-
vel, szeretetteljes viselkedésével! – írták az iskola pedagógusai 
Brigitta méltatásában. 

A négy itt töltött év alatt mindig szorgalmas, segítőkész, és 
az évek alatt okos felsőssé érett. Dicséretet érdemel kiemelke-
dő tanulmányi eredményeiért és példamutató magatartásáért. 
Többször képviselte iskolánkat versenyeken, nyert szépolvasó 
versenyt, többször ért el dobogós helyezést mesemondó verse-
nyen. Egyedül maradt ebben az évben, mint negyedikes, de 
bebizonyította, hogy munkájával, hozzáállásával kiérdemli a 
dicséretet, az elismerést. Gratulálunk és sok sikert kívánunk a 
további felsős évekhez! HAJRÁ BRIGI!

Miskovitz Máté 
2005-ben született, a dunaújvárosi Dózsa György Általános Is-
kola 5.c. osztályos tanulója. Hat éve a Shotokan karate megszál-
lott művelője, a dunaújvárosi Hikari Dojo karatékája, mestere: 

Schneider László. Hétéves kora óta jár JKA karate versenyekre, 
ahonnan még soha nem tért haza érem nélkül. Idén a sárvári 
országos bajnokságon egy arany- és egy bronzérmet nyert, a di-
ákolimpián két aranyérmet, Törökbálinton, országos bajnoksá-
gon egy arany- és egy ezüstérmet szerzett. Emellett nemzetközi 
versenyeken is a legjobbak között szerepel, idén augusztusban 
háromszoros magyar válogatottként képviseli Magyarországot 
Írországban, a világbajnokságon. A tanulásban is jeleskedik, s 
az elmúlt 3 év eredményei alapján megyei támogatottságú Jó 
tanuló, jó sportoló érdemérmet vehetett át Székesfehérváron.

Horváth Dávid 
(DH21) 1992-ben, Kanadában született. Diákéveit itthon töl-
tötte, de Torontóban és Vancouverben is járt iskolába. A zene 
komolyabban csak később került az életébe, amikor 18 évesen, 
Vancouverben – egy véletlen folytán – találkozott az elektroni-
kus zenével, ami aztán akkora hatással volt rá, hogy komolyab-
ban foglalkozni kezdett vele. Napi 10-12 órát tanult és gyako-
rolt, amikor csak lehetett. Két éve adták ki az első kislemezét 
Olaszországban. Ezután Hollandiában adtak ki két zenéjét, s ott 
neves producerek és DJ-k is értékelték a munkáját. 

Gratulálunk és további sikereket kívánunk Kisapostag Büszke-
ségeinek!

BÜSZKESÉGEINK
Kisapostag Község Önkormányzata a 2017. évi Falunapon immár második alkalommal ismerte el a faluhoz kötődő 
fiataloknak a tanulmányaik vagy közösségi tevékenységük során, a sport, vagy a művészetek valamely ágában nyújtott 
kiemelkedő eredményét. 

ANDROMEDA TRAVEL 
ÁRON CSABA 

BARTALOS MIHÁLY ÉS  
CSALÁDJA

BÁRKA VENDÉGLŐ
CSEREPES PÁLINKA TANYA 

DR. HORVÁTH ÁGOTA
DR. SZABÓNÉ POTORNAI MÁRTA

DUNAFERR IFJÚSÁGI  
SZERVEZET

HUNGÁRIA PRESSZÓ
IDA BOLT

MÁRKLI JÁNOS
NAGY ATTILA 

SUPERMOL KFT.
SZILÁGYI LAJOS
TRADIVILL KFT.

KISAPO SKICC MŰVÉSZETI EGYESÜLET
IFJ. VIRÁG BÉLA
KURUCZ TAMÁS

HALÁSZKERT KOCSMA
VERASZTÓ SÁNDOR

Köszönjük!

A KISAPOSTAGI  
FALUNAP 2017. TÁMOGATÓI:
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Köles Lajosné,  
Chalupka Erzsébet –  
Kisapostagért Díj
Köles Lajosné, Erzsike néni Kisapostagon született, 1930. 
május 24-én, itt járt iskolába. A régi óvoda utáni házban 
lakott szüleivel, a Duna sor 17. szám alatt. Ez volt a szülői 
ház. Édesanyja háztartásbeli, édesapja cipész és halász volt. 
Férje, Lajos bácsi arany okleveles méhész volt, néhány évvel 
ezelőtt elhunyt. 

Erzsi néni Kisapostagon dolgozott a pártházban, majd a 
Dunaújvárosi Papírgyárban. 1985-ben lett nyugdíjas. A pa-
pírgyári munka, majd a nyugdíj mellett is kézimunkázott, 
vállalkozásban. Alapító tagja a Kisapostagi Nőegyletnek. Ő 
készítette, hímezte kézzel az evangélikus templom számára 
a terítőket és a Luther-rózsát, a község első zászlaját és a kis 
asztali zászlót is. 

A mai napig aktívan ker-
tészkedik.

Keze munkájával sokan 
találkozhattak a települé-
sen, hiszen évtizedeken át a 
Hivatalunk előtti rózsakertet 
és virágágyást gondozta, 
ápolta, szabadideje terhére, 
önkéntesen! Virágoskert-
jének a csodájára járnak, 
amelyből szívesen adomá-
nyoz bárkinek a mai napig 
is!

Két fia született, Köles La-
jos és Köles Tibor. Lajos részéről született unokája, Krisztián, 
aki sajnos 2011-ben elhunyt, és Attila, Tibi részéről pedig 
Évi és az ikrek, Ági és Tibcsi. Dédunokája, Patrik 9 éves, 
Krisztián fia. Attila fia Bercel, aki 6 éves lesz lassan. Tibcsi fia 
Dominik, aki 5 éves, Ági lánya Lili.

Kisapostag Község Önkormányzata e felterjesztés és je-
lentős számú támogatása nyomán Köles Lajosné részére 
Kisapostagért Díj kitüntetés adományozásáról döntött, 
amelynek átadására a 2017. évi Falunapon sor került.

E sorok írójának is volt alkalma megcsodálni Erzsi néni vi-
rágoskertjét, amiről bátran kijelenthető, csakugyan párját rit-
kítja. Akkor még Lajos bácsi is élt. Szívesen látták az Önkor-
mányzat képviseletében megjelenteket, akik kerek évforduló 
alkalmából tolmácsolták a közösség jókívánságait. Erzsi néni 
akkor is – méltán – büszkén mutatta kertjét. Jó érzés volt gyö-
nyörködni a gondos kezek nyomán viruló virágok és bokrok 
látványában, érezni azt a szeretetet, ami Erzsi néni szavaiból 
áradt. Most, amikor átvette a Kisapostagért Díjat, csak azt 
kívánom neki, hogy legyen jó egészsége, ereje a szívének oly 
kedves tevékenység, a kertészkedés folytatásához.

Gratulálunk a díjhoz és jó egészséget kívánunk Erzsi néni-
nek!

Kiszli Pál –  
Kisapostagért Díj

 
Kiszli Pál a kisapostagi nyugdíjasklub elnöke. Sok ajánlója volt 
a Kisapostagért Díjra, közösségi munkája elismeréseként. 

Kisapostag Község Önkor-
mányzata Kiszli Pál részére 
Kisapostagért Díjat adomá-
nyozott.

A kitüntetett  igazoltan távol 
volt a Falunapról, mert egy 
már korábban lekötött csa-
ládi programon vett részt. 
Részére Nagy Attila polgár-
mester és Márkli János al-
polgármester úr, valamint 
dr. Hegedűs Ágnes és dr. 
Horváth Ágnes, a Polgár-
mesteri Hivatal eddigi és új 
kirendeltségvezetője a lakásán adta át az elismerő oklevelet és 
az Önkormányzat ajándékát.

Kiszli Pált arról kérdeztük, hogy zajlik az élet a nyugdíjas 
klubban, melynek vezetőjeként érdemelte ki a közösség elis-
merését.

– Tizenhatodik éve vagyok klubtag, szeretettel vettem részt 
a nyugdíjasklub életében a kezdetektől, még a régi öregek-
kel. Aztán amikor az akkori elnök, Anti bácsi a betegsége 
miatt lemondott, engem választottak meg a klub elnökének. 
Ennek már kilencedik éve. Szeretem a társaságot, szervezem 
a vacsorákat, az évi két gyógyfürdő kirándulást. Programja-
inkra szívesen jön mindenki. Most harmincan vagyunk, fog-
lalkozásainkat a régi oviban tartjuk. Megköszöntjük egymást, 
klubnapunkat hétfőnként tartjuk, bár nyáron ritkábban, mert 
mindenkinek bőven van dolga otthon. Részt veszünk a közös-
ségi megmozdulásokon, koszorúzásokon, falunapokon. Mi, 
férfiak a Nőegyletnek is besegítünk - színpaddíszítés, italkí-
nálás.

– Hogy érintette, hogy kitüntették?

– Nagyon jól esett a kitüntetés. Teljes titoktartás mellett 
szervezték, semmit nem tudtam arról, mi készül. Jó érzés, 
úgy látszik, csak szeretnek az emberek... Meglepődtem, de 
nagyon kellemesen esett. Külön köszönöm, hogy kihozták a 
lakásomra az oklevelet és az ajándékot, ha már úgy alakult, 
hogy nem tudtam ott lenni a Falunapon. Nagyon köszönöm, 
hogy ilyen sokan javasolták az én személyem.

– Mondana pár szót a terveiről?

– Most hetvenhat éves vagyok. Amíg bírom, meg amíg az 
emberek is akarják, szívesen vagyok a klub vezetője, de jó len-
ne, ha lenne egy fiatalabb már, aki átveszi tőlem a stafétabotot. 

Még egyszer köszönöm az elismerést.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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– A polgárőrségben egye-
düli nőként a vendégeket rá-
beszéltem, hogy lépjenek be, 
alakítsunk polgárőrséget, és 
meg is alakultunk. Aztán, mi-
vel nem volt szokás a faluban 
gyermeknapot tartani, hát, 
rendezzünk egyet, mondtam 
tíz éve, és azóta minden év-
ben megrendezzük. Kezdet-
ben nagyon sok költséggel 
járt, nem volt egyszerű dol-
gom, de már egyre több se-
gítséget kapok a szülőktől is, a 
polgármesteri hivataltól is, úgyhogy most már egyre könnyebb. 

– Miből fakad az, hogy szeretsz a közösségért tenni?
– Kisapostagon tizenkét éve élünk az élettársammal, Juhász 

Zoltánnal. Szeretem az embereket, a gyerekeket is, az időse-
ket is. Ahol tudok, mindig segítek, mert ilyen a természetem. 
Bár nem mindenki szereti, hogy a kocsmában (egy kocsmá-
ban) rendezem a gyerekprogramokat, én még játszóteret 
is szeretnék az udvar hátsó részébe. Ezt a vendéglátóhelyet 
igyekszünk olyanná tenni, hogy aki jön, bátran hozhassa a 
gyermekét is.

– Milyen érzés, hogy a közösség elismeri azt a munkát, amit 
az itt élőkért teszel?

– Amikor a díjat átvettem, arra gondoltam, hogy a párom-
mal közösen érdemeltük azt ki, mert ő a háttérben sokat tesz 
azért, hogy a megélhetést nyújtó napi munka mellett a közös-
ségi vállalásaimnak is eleget tudjak tenni. Nagyon köszönöm 
neki is, és mindenkinek, aki úgy ítélte meg, megérdemeltük 
az elismerést.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Szalóki Gáborné, Baranya Ilona 
– Kisapostagért Díj
A mindig mosolygós és segítőkész helyi vállalkozó már közel 
13 éve dolgozik azon, hogy ne csak vállalkozóként, hanem 
felelős kisapostagiként is részt vehessen a falu életében. 
2008-ban részt vett a Kisapostagi Polgárőrség megalakulá-
sában, és azóta is ő viszi a Polgárőrség gazdasági feladatait, 
hozzá érkeznek be a falubeliek segélyhívásai, és tőle indul-
nak a járőrök. Sokat törődik a fiatalokkal és a gyerekekkel. 
Szeretné, ha minél több programban vehetnének részt a sa-
ját falujukban, ezért már tíz éve szervez ingyenes gyermek-
napot a falubeliek közreműködésével. Ő az, akihez mindig 
lehet fordulni pár jó szóért, tanácsért és segítségért, ahol tud, 
jelen van és színesíti a falu életét. Szalóki Gábornét, lánykori 
nevén Baranya Ilonát, sokan csak úgy ismerik, mint Icát, a 
Halászkert kocsmából.

E felterjesztés és annak nagyszámú támogatójának ajánlá-
sára Kisapostag Község Önkormányzata Szalóki Gáborné, 
Baranya Ilona részére Kisapostagért Díj elismerést adomá-
nyozott, melynek átadására a 2017. évi Falunap színpadán 
került sor.

A díjazottat arról kérdeztük, mit érzett, amikor a hangszó-
rókból meghallotta a nevét?

– Földbe gyökerezett a lábam, amikor szóltak a lányok, hogy 
az én nevemet mondták be a mikrofonba, engem szólítottak 
a színpadra, vegyem át a kitüntetést. Már tizenkét éve teszem 
Kisapostagon a dolgom, nem tartom azt különlegesnek, egy-
általán nem is vártam, hogy ezért kapok valamit. Természete-
sen nagyon örülök az elismerésnek, de hangsúlyozom, hogy 
egyáltalán nem számítottam rá.

– Hogyan kezdődött a közösségi munkád?
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A Kisapo Skicc Művészeti Egyesület nyári tábora
Hagyományos nemzetközi táborára készül a Skicc Művészeti 
Egyesület, amely már nevében is utal befogadójára, Kisapos-
tagra. A programról Pats Józsefet kérdeztük, aki elmondta, 
hogy a 16 művész részvételével folyó nyári alkotótábor részt-
vevői 2017. július 21-én érkeznek Dunaújvárosba, amikor is 
17 órakor kiállítás nyílik munkáikból a dunaújvárosi evangéli-
kus templomban. A kiállítást Nagy Attila kisapostagi polgár-
mester és Stermeczki András lelkész nyitja meg. Az alkotók 
az éjszakát a Dunaújvárosi Egyetem kollégiumában töltik, 
majd másnap – a gárdonyi önkormányzat meghívására – el-
utaznak Gárdonyba egy egyhetes táborozásra. A tábor utolsó 
három napja (július 28-29-30.) egybeesik az ütősfesztivállal, 
melynek programjában egy kiállítással és egy nagy festmény 
megalkotásával vesznek részt. 

Július 31-én érkeznek a világ több pontján élő művészek Kis-
apostagra, ahol két hetes alkotótáboruk keretében augusztus 
4-én 17 órakor kiállításmegnyitóra kerül sor a helyi evangéli-
kus templomban. A kiállítást itt is Nagy Attila és Stermeczki 
András nyitja meg, majd ezt követően a Neopolis együttes 
koncertjét hallhatják az érdeklődők. 

Az egyesület tagjai a Falunapon is részt vettek, összesen hat 
festményt ajánlottak fel a kitüntetetteknek és a falunapi verse-

nyek győzteseinek. A képek alkotói: Kecskés Róbert, Várkonyi 
György, Bellák Ica és Monica Tobel. 

Mindenkit szeretettel várnak mind a dunaújvárosi, mind a 
kisapostagi kiállítás megnyitójára, illetve az alkotótábor meg-
látogatására!

(kk)
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Immár második alkalommal kapcsoljuk össze e két eseményt 
településünkön, szerényen megjegyezve: sikeresen.

Röviden összefoglalva, szép és tartalmas délelőtti program 
színesítette falunk közös ünnepét 2017. június 3-án.

A Nőegylet minden tagja már hetekkel az ünnep előtt, sok 
sok munkával készítette elő a vendégfogadást. Az eredményt 
a vendégek elismerő szavai, baráti öleléseik, és az, hogy visz-
szahívásokkal árasztottak el bennünket, méltán visszaigazolták.

Nyolc településről összesen 150 vendég és több tucat kis- 
apostagi énekelte közösen a kisapostagi fennsíkról a műsor végén 
a Magyar Himnuszt. Felemelő érzés volt átélni e pillanatokat.

Ezen a napon célunk az öröméneklés és baráti vendéglátás volt. 
Örömmel mutattuk be a helyi ifjú utánpótlásokat: Turóczi Ba-
lázst, aki szólótáncával már e  műfajban példakép országszer-
te, és ifjú fiainkat, akik a Kossuth-tánccal örvendeztettek meg 
minket. Nagy örömünkre volt a kunszentmiklósi gyermekkórus, 
akik dalaikon keresztül a szívünkbe lopták pünkösd szellemét.

Köszönet mindazoknak, akik megtisztelték településünket és 
elfogadták meghívásunkat, ezzel szebbé varázsolták e napot 
Kisapostagon. A meghívottakat képviselték:

Nagyvenyimi Aranydaru Nyugdíjas Klub
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör, Szabadegyháza
Derűs Ősz Dalkör, Dunaegyháza
Szappanos Lukács Népdalkör, Kunszentmiklós
Múló Évek Nyugdíjas Klub, Bölcske
Kunszentmiklósi Gyermek Dalkör
Kék Duna Nyugdíjas Klub, Dunavecse
Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület dalköre
Cecei Búzavirág Dalkör
Nagyvenyimi Nyugdíjas Tánckar
Kisapostagi Nőegylet Dalköre
Turóczi Balázs
Kisapostagi ifjak tánckar

Kedves nőegyleti tagok, valamennyien: A KÖSZÖNET szó, 
amit most csupa nagybetűvel írok, nektek szól az elvégzett 
munkáért, betűk egymáskövető leírásának csupán akkor van 
értelme, ha érezzük a szó mögött az igazi őszinteséget. Tu-
dom, mi sokszor sokaktól érezzük az őszinte elismerést, akik-
nél nem érezzük, nem számítanak.

AZ EMBERT A TETTEI MINŐSÍTIK.!
Szatmári Piroska

A képek meséljenek tovább e nagyszerű találkozóról.

Falunap és Dalostalálkozó
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Folytatás a 8. oldalon
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PROGRAM: 

10.00–10.15 Megnyitó – Polgármesterek, Fővédnök köszöntője
10.15–10.40 Löfan Mazsorett Csoport – Dunaföldvár  
10.40–11.00 Modellező bemutató    
11.00–11.20 MI-2 bemutató Imreh Lujó   
11.20–11.40 Ördögszekér Népáncegyyüttes – Dunaföldvár
11.40–12.00 Drón bemutató
12.00–12.20 Zsigec 
12.20–13.00 Motorosok bemutató    
13.00–13.30 L-29 Delfin érkezése, bemutatója  
13.30–13.40 A színpadon: Veres Zoltán és Szakács Gábor 
13.40–13.50 Vitorla Szakosztály repülése, vontatás  
14.00–14.20 Veres Zoltán műrepülő bemutató  
14.20–14.40 A színpadon: interjú Rallye-sok    
14.40–15.00 R-18 Kánya repülése   
15.00–15.20 Habparti    
15.20–15.40 Pipistrel bemutató repülés   
15.40–16.00 UL szakosztály bemutató repülés  
16.00–16.20 színpadi program    
16.20–16.40 L-29 Delfin felszállás, elköszönés 
16.40–17.00 szabad program   
17.00 szabad program 
    

EGYÉB PROGRAMOK:
Folyamatos utasrepülés különböző típusú repülőgépekkel.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

5. Baracs-Kisapostag 

Repülőnap 
2017.07.08  (szombat)


