
Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2019. május

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
április 15-én (hétfő) 16:30 órai kezdettel nyílt ülést tartott,
ahol a következő napirendi pontokat tárgyalta:

I.) Repülőtér ügye 
Kisapostag és Baracs települések 15 évvel ezelőtt megkapták
az állami tulajdonban lévő repteret, azzal a feltétellel, hogy
azt 2019. április 21-ig a Dunaferr Repülőklub üzemelteti. A
bérleti szerződés lejártát követően a két település önkor-
mányzata a repülőtér további bérbeadását pályázati úton
meghirdette.

II.) Baracs településfejlesztési koncepciójának véleményezése 
Kisapostag Község Önkormányzata a koncepciót megis-
merte, egyhangúlag támogatja.

III.) Zárszámadás 
A testület a zárszámadást megismerte, egyhangúlag elfo-
gadta.

IV.) Közbeszerzési terv 
Önkormányzatunk a közbeszerzési tervet elfogadta

V.) MÁK-támogatás visszafizetése
Testületünk a normatív támogatás visszafizetésével kapcso-
latos adatokat megismerte, azt egyhangúlag megszavazta.

VI.) Közvilágítás ügye 
Kisapostag településen több helyről érkezett megkeresés a
közvilágítás fejlesztésének ügyében. Testületünk a szükséges
tervek és lehetőségek megismerését követően a legkedve-
zőbb megoldást fogja támogatni.

VII.) EFOP pályázat
Folyamatban lévő pályázatunk programjához a kivitelezőt
kiválasztottuk.

VIII.) Papírgyári út felújítás pályázat
A Papírgyári út felújítására 3 ajánlat érkezett. A legkedve-
zőbb ajánlatot a Duna-Via Kft. adta. A vállalkozást önkor-
mányzatunk megbízta az érintett útszakasz felújításával.

IX.) Egyebek
Birtokviszony tisztázása ügyében érkezett megkeresés a te-
lepülésünk egyik gazdájától. A Váci út páros oldala mögött
található ingatlanok határán található út és szántó határai-
nak kijelölését kérte tőlünk. A kitűzés – a későbbi viták elke-
rülését megelőzendő – folyamatban van.

A Hamburger Hungária Kft. területrendezés ügyében ke-
reste meg önkormányzatunkat. A képviselő-testület felhatal-
mazta a polgármestert a tárgyalások megkezdésére.

Nagy Attila
polgármester

Testületi ülésen történt

Önkormányzati hírek
Tisztelt Kisapostagiak!

Kisapostagért és Kisapostag díszpolgára, valamint Kisa-
postag büszkeségei címre várjuk az Önök javaslatait. Kér-
jük, hogy javaslataikat zárt borítékban, legkésőbb 2019.
május 24-ig juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára!

– Falunapunk 2019. június 8-án lesz
A részletes program a plakátokon olvasható!

– Hősök emléknapja, emléktábla avatás
Május utolsó vasárnapján szerettük volna megrendezni ha-
gyományos ünnepségünket és a hivatal falára visszakerülő

emléktáblánk avatóünnepségét. Mivel ezen a napon EU par-
lamenti választás lesz, ezért másnap, május 27-én, hét-
főn,16.30 órakor lesz az ünnepség, melyre tisztelettel hívunk
és várunk minden kisapostagit!

– A kerékpárút építése megkezdődött Kisapostag és Duna-
újváros között. A kivitelező által készített ütemterv alapján
elmondható, hogy optimális esetben akár már augusztusban
birtokba vehetjük utunkat. Addig is kérem szíves türelmüket,
és az arra közlekedőket, hogy figyeljenek a megváltozott
körülményekre!

Nagy Attila
polgármester
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FELHÍVÁS
A kisapostagi Falunap keretein belül

2019. június 8-án tartandó
„JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL”
települések közötti sportvetélkedőre.

                                                                             
Várjuk kisapostagi lelkes lakosok jelentkezését,
akik 10 fős csapatban összemérnék erejüket

egy játékos, tréfás sportvetélkedő keretein belül.

Helyszín: Kisapostagi Sportpálya

A részvételhez minimum 10 fős
(min. 4 hölgy játékos) csapat szükséges,

településenként egy csapat.
A játékosok 18 év felettiek lehetnek.

15 órától 17 óráig 10 számban méretnek meg
a csapatok, egy játékban 6 versenyző csapattag

aktív részvételével.

Meghívott települések:
Dunaegyháza, Nagyvenyim, Baracs,
Dunaföldvár, Mezőfalva, Előszállás,

Daruszentiklós.

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban
hivatali időben,

illetve Pere Nikolett rendezvényszervezőnél
az alábbi email címen, illetve telefonszámon:

nikole87@freemail.hu

06302979258

Jelentkezési határidő: 2019. május 15.

NEVEZÉSI DíJ NINCS!

Várjuk a települések versenyző csapatát
és a lelkes szurkoló közönséget sok szeretettel!

MEGHÍVÓ
Kisapostag Község Önkormányzata

ebben az évben is megrendezi
faluszépítő napok sorozatát. 

Az első faluszépítő nap
2019. május 18-án lesz,

melyre mindenkit hívunk és várunk.
Találkozzunk a Községházánál

reggel 8 órakor!

Új szociális gondozónk
bemutatkozása

Szilágyi Dezsőné Julikának e helyen szeretnék köszönetet mon-
dani a településen végzett munkájáért! Szociális gondozóként
végzett lelkiismeretes tevékenységét ezúton is köszönöm! Saj-
nálom, hogy felmondott! A továbbiakhoz jó egészséget és sok
szerencsét kívánok!

Helyére Kutainé Perjési Gabriellát vettük fel, akivel a gondo-
zottak és az étkezdét igénybe vevő gyerekek, pedagógusok
már megismerkedtek. Fogadják szeretettel az alábbiakban kö-
zölt bemutatkozását!

Nagy Attila
polgármester

Tisztelt Kisapostagiak!
Kutainé Perjési Gabriellának hívnak. Két éve költöztem ki Kis -
apostagra férjemmel és kislányommal. Iskolás éveimben ren-
geteg időt töltöttem itt, már akkor közel állt a falu a szívemhez,
rengeteg emlék kötött ide. Az egyik legjobb döntésünk volt,
hogy itt vettünk házat, imádunk itt lakni.

Januárban kaptam egy telefonhívást, hogy megüresedett az
egyik szociális gondozói állás, nincs-e kedvem elvállalni. Tizen-
három évet dolgoztam az ISD Dunaferrnél, a meleghengermű
üzemében, amit ugyan nagyon szerettem, de 3 éves kislányom
miatt úgy döntöttem, itt az ideje váltani. Folyamatos műszakba
már nem szerettem volna visszamenni. Február elsejével így
már el is kezdtem itt dolgozni. 

Most, így 3 hónap után, úgy érzem, jó döntés hoztam, nem
bántam meg, hogy elhagytam a vasgyárat. Az idősek elfogad-
tak, szeretnek, és a kolléganőmmel, Csikósné Lepsényi Szilvivel
is teljes összhangban tudunk dolgozni, ami nagyon jó dolog
ebben, az időnként csöppet sem könnyű munkában. Az idősek
ápolása mellett az ebédkihordásról és az iskolás gyerekek ét-
keztetéséről is mi gondoskodunk.

A legnagyobb példaképem pedig az anyukám, aki 38 éve
dolgozik az egészségügyben ápolónőként, a szakma iránti sze-
retete példaértékű számomra. 

Sosem gondoltam, hogy valaha én is hasonló pályára lépek,
de bízom benne, hogy a vér nem válik vízzé, és én is megállom
majd a helyem.



Májusi–júniusi programok
Májusban és júniusban az alábbi programokat ajánljuk a lakosság
szíves figyelmébe.

Várunk szeretettel minden tenni vágyó, és akaró falubelit május
18-án, és június 1-jén FALUSZÉPÍTŐ NAPOKRA. 8 órától a hivatal
épülete előtt lesz a gyülekező. Virágosítással, a falu virágládáinak
megtöltésével foglalkozunk. A résztvevőknek ebéddel köszönjük
meg a segítséget. Minden segítség számít! Várunk mindenkit sze-
retettel!

Június 2-án, a Halászkert Kocsma udvarán GYERMEKNAP lesz.
10 órától 15 óráig tart a játék, a móka. Lesz palacsintasütés, já-
tékos vetélkedők, meseelőadás, és még sok minden más is. A prog-
ram teljesen ingyenes! Várjuk a kicsiket és a nagyokat is nagy sze-
retettel!

A kisapostagi FALUNAP idén június 8-án, szombaton lesz.
A hagyományos programok mellett idén sportvetélkedőt indítunk,
melyre várjuk a lelkes kisapostagiak jelentkezését (felhívás az új-
ságban). Rendhagyóan két helyszínen is várnak programok, mert
a Kultúrteremben INGYENES EGÉSZSÉGSZŰRÉSEN vehetnek részt
a falubeliek.

Most még van lehetőség jelentkezni INGYENES ÖNISMERETI
TRÉNINGRE is! Az Efop 1.5.2. pályázat keretein belül most ingye-
nesen szerezhetnek tanúsítványt azok, akik részt vesznek a 3 napos
ingyenes képzésen. 25 éven aluli pályakezdők, kismamák, 50 év
feletti munkavállalók, megváltozott munkaképességűek jelentkezését
várjuk május 17-ig. A 2x30 órás tréning a Polgármesteri Hivatal-
ban lesz május 25-én, június 15-én, és június 22-én. A második
turnust ősszel indítjuk, egyeztetés után. A továbbképzést min.11 fő
jelentkező esetén tudjuk megtartani, képzett tréner irányításával.
A képzés alatt ingyenes étkezést biztosítunk a résztvevőknek. 

Jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban, vagy az alábbi
telefon számon: 0630 29 79 258.

Használják ki a lehetőséget!
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a programokhoz!

Pere Nikolett
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2019. március 29-én, szombaton délelőtt a szülői összefogás
megmutatta erejét. Huszonketten szorgoskodtunk az óvoda ud-
varán, hogy új játszótereket alakítsunk ki (lépegető, lovacs-
kázó); új helyre került a játéktároló, hogy a „járgányokkal” na-
gyobb utat tehessenek meg a gyermekek. Átültettük a fenyőnket,
növényesítettünk (cserjék, virágok), metszettünk, helyet találtunk
a környezeti nevelés szempontjából oly fontos komposztálónak,
veteményeskertnek, ahol a gyermekek nevelgethetik konyhakerti
növényeiket. Gyógynövényes ágyást készítettünk, az újrahasz-
nosítás jegyében lefestett autógumikból. Leraktuk a „babsátor”
alapját – amibe a gyermekek ültetik majd be a futóbabot –, ez,
a forró nyárban remek árnyékoló, bújócskázó hely lesz nekik.
A baleset egelőzéséhez szükséges folyami homokot pótoltuk a
hinták alá.

Nagyon jó hangulatban, tevékenyen telt a délelőtt. Jó volt
látni a gyermekeken a felfedezés örömét a rá következő
héten.

Köszönet minden résztvevőnek:
Tóth Soma szüleinek, Németh Brenda szüleinek, Gyetvai Re-
beka apukájának, és külön anyukájának a finom, frissen il-
latozó medvehagymás pogácsáért. Árpási Enikő apukájának,
Korpics Kende apukájának, Áron Fanni szüleinek, Ellenberger
Benett anyukájának, Homonnai Hunor apukájának és nagy-
szerű, segítőkész munkatársainak: Deák Attilának, Deák Já-
nosnak, Konta Zoltánnak. Külön köszönet azon szülőknek és
nagyszülőknek, akik lehetővé tették a gyermekek felügyele-
tével, hogy ezen a hétvégi napon megvalósulhasson a régóta
tervezett átalakítás.

Köszönet Kati óvó néni apukájának – Lendvay Istvánnak –,
hogy már nem először szívén viseli óvodánk érdekeit.

Köszönet Nagy Attila polgármester úrnak, hogy homokot,
virágföldet, betont bocsátott a rendelkezésünkre; s a hivatal
dolgozóinak: Héringné Editnek és Györök Zoltánnak a szál-
lításért, pakolásért.
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Mosolykert Mozaikok – április
Zöld Óvodai környezet
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1%
Kisapostag egyházközségei

tisztelettel várják 1% felajánlásaikat.

Technikai számok:
Evangélikus 0035
Református 0065
Katolikus 0011

Kérjük, személyi jövedelemadójuk

1%-át
ajánlják fel

alapítványunknak!

Adószámunk: 
Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért

Alapítvány

18487246 1 07 

Ismét elindult – a tavaly oly nagy sikerű – OVI-ZSARU prog-
ramunk, a nagy- és középső csoportosok részvételével. A gyer-
mekek áldozattá válásának megelőzését célozza meg, a rend-
őrség bűnmegelőzési alosztályának szervezésében. Az első és
az utolsó foglalkozás a rendőrség két munkatársának – Kiss
Dénes rendőr őrnagy és Szentes Marianna rendőr alezredes
– aktív részvételével zajlik, majd Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi
és Rosszcsont Rozi bábok segítik a témák feldolgozását.

Kertészkedünk: hagymát duggattunk, vetettünk borsót,
babot; elültettük az eperpalántákat.

Az Ákom-Bákom Bábszínház színvonalas bábelőadását te-

kintettük meg. Bölcsisek, ovisok, leendő óvodások együtt izgul-
tak Csacsiért és Bariért, akiket a Róka fondorlattal elkapott.

Húsvéti készülődés: a múzeumban a tojásberzselést tanul-
hatták meg gyermekeink, és videót néztünk meg a régmúlt idők
húsvéti hagyományairól, majd a sajátkezűleg készített hímes
tojásokat kivittük településünk tojásfájához. Köszönet Kolo-
nusz Levente nagymamájának a sok kifújt tojásért!

Újrahasznosító napok! „PET palackból kreatívan!” – ez volt
a jelszó. A gyermekekkel közösen virágokat, szélcsengőket,
szélforgókat, füzéreket készítettünk, melyek az óvodánk udvarát
színesítik.



6

Március 21-én, a Víz Világnapja alkalmából megbeszéltük,
hogy miért is fontos a víz az emberek számára! Izgalmas ve-
télkedőkön mérhettük össze tudásunkat csapatokban! Közös
plakátot, figyelemfelhívó ablakképet is készítettünk, sok infor-
mációval, hasznos tanáccsal.

Március 22-én osztálykirándulásunk alkalmával ismét a meg-
unhatatlan Budapestre utaztunk, és megnéztük az 1896-ban
épült Országházat. Az épület szimmetrikus szerkezete alapjá-
ban követi egy kétkamarás országgyűlés felépítését. Északi és
déli szárnyát kupolacsarnok köti össze. A két ülésterem tükör-
képe egymásnak. Szerencsénkre mi pont azt az üléstermet néz-
hettük meg, ahol a képviselők is ülésezni szoktak, és ahol a fon-
tosabbnál fontosabb döntéseket hozzák. A Szent Korona, a ko-
ronázási ékszerek megtekintése után minden kérdésünkre vá-
laszt kaphattunk nagyon kedves és felkészült idegenvezetőnktől.

Lazításképpen egy közeli játszótérre mentünk, ahol mindenki
kiszaladgálhatta magát a csodálatos verőfényes időben.

Március 25-én Baracson, az anyaiskolában honvédelmi
napon vettünk részt. A Pákozd-Sukorói Huszáregyesület szer-

vezésében ismerkedhettünk meg harci eszközökkel, hagyomá-
nyokkal. Érdekes program, finom ebéd várt bennünket!

Április 9-én, a Költészet napja alkalmából rendezett versdél-
utánon mindegyikünk egy saját maga által választott verssel ké-
szült. Együtt mondókáztunk, ritmizáltunk, nevettünk! Meghall-
gattuk Barkóczi Veronika saját költeményét, és a Lilaakác Dal-
kör előadását is. A fergeteges műsort a szintén fergeteges jó
hangulatot teremtő Holló együttes zárta, akikkel együtt énekel-
tük a nagy klasszikusokat: „Micimackó, mint minden medve,
szereti a méézet…” Mindenki nagyon jól érezte magát!

A húsvéti szünet előtti napon, mint minden évben, együtt han-
golódtunk az ünnepekre. Ebéd után felkerekedtünk, és felag-
gattuk az általunk készített húsvéti tojásokat a falu „tojásfáira”.
Mire visszaértünk, már vártak bennünket a szüleink, hogy kö-
zösen szép húsvéti ajándékokat gyártsunk, a kézműves délután
keretében. Kint szépen sütött a nap, és a szívünk is napos volt.
A jól végzett közös munka örömével kezdhettük meg a már na-
gyon várt szünetet.

Sós Benedek 4.o.

Iskolánk hírei – Itt a tavasz
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EBBEN A TANÉVBEN IS TAVASZRA ESIK A VERSENyEK IDEJE.

Március 27-én Dunaújvárosban szerepeltek eredményesen
matematikai logikai versenyen: 1.o.: Czár Dániel, Hunya
László, 3.o. Mosonyi Lilla, Koós Bálint.

Április 25-én egész komoly létszámú csapattal képviseltettük
magunkat anyaiskolánk Szépen író és szépen olvasó verse-
nyén, Baracson.

Szépen írók: Márkli Zsófia 1.o. és Terneki Alíz 2.o. bronz
minősítést, Koós Bálint 3.o. és Kulik Dóra 4.o. arany minősítést
szereztek

Szépen olvasók: Hunya László 1.o. és Dankó Angelina 3.o.
emléklapot kaptak, Süli Zsófia 1.o. és Sós Benedek 4.o. II. he-
lyezést értek el.

Munkájukért dicséretben részesültek! Gratulálunk!
Tanító nénik

Akikre büszkék vagyunk!



Kiskertész klubunk életéből
Többgenerációs élmény!

Mi lehet finomabb, értékesebb, szebb, mint a saját munkával, saját kiskertben megtermelt
zöldség, virág.

Csatlakozni folyamatosan lehet!
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Április 27-én, a kisapostagi Halászkert Kocsmában második alka-
lommal került megrendezésre a Halászkert Séfje főzőverseny. 

Az idén szárnyas húsból készült ételekkel nevezhettek a verseny-
zők. A hagyományos ízek és ételek mellett különleges és ötletes
ételekkel is találkoztunk. 16 csapat indult a versenyen. A Kisapos-
tag Baráti Kör négy részcsapattal nevezett. Ételeik a kakaspörkölt,
a szárnyas raguleves, a pulykanyak, csirkemáj vargányával, a ka-
kashere pörkölt voltak. A Dunaferr Ifi Szervezet Újházy tyúkhúsle-
vessel kúrálta magát, hiszen ők az előző napon is versenybe száll-
tak egy főzőversenyen. A Farkas Falka tökös-tarajos tikpörkölttel
szállt a ringbe. A Nyugdíjas Klub bakonyi csirkepaprikást készített,
a Nőegylet kakasgulyást. A Csimasz csapat vegyespörköltet, a BO-
GIRI kakaspörköltet, a Halászkert tárkonyos ragulevest készített.
Többen is készítettek többféle ételt a Baráti Kör mellett. A Külső há-
lózat csapat májgombóc levest és emupörköltet, a Dunaújvárosi
csoport fácánlevest, pulykapörköltet, tárkonyos pulykaragu levest
főzött. Az Őrültek csapata a kakastaréj pörköltet géva gombával
bolondította. A Berateam gombás-paprikás csirkéje sztrapacskával
egészült ki. A Szomszédok csapat májas zúzapörköltet főzött.

Az ételek nagy hozzáértésről, odafigyelésről, szakértelemről és
kreativitásról tettek tanúbizonyságot. Odafigyeltek az ízléses elő-
készületekre is.

A csapatok a versenyzés mellett együtt reggeliztek, jókat beszél-
gettek, jól érezték magukat együtt, és ennek a versenynek ez is a
legfőbb lényege. 

Az ételeket Márkli János, Hunya Péter, Vajda Zoltán zsűrizte.
Pontozták az ötletet, az előkészületeket, a témaválasztást, és az
összbenyomást. Elmondásuk szerint nagyon nehéz volt az idei
évben is a döntés. Az alapanyagok, a kreativitás, a sokféle étel íz-
világának különbözősége megnehezítette a dolgukat.

Végül a szempontok alapján a három zsűri a következő döntést

hozta. A versenyt a Dunaújvárosi Csapat nyerte meg a fácán -
levessel, tárkonyos ragulevessel, a pulykapörkölttel. Második
helye zést nyert a Nyugdíjas Klub a fatűzön készített bakonyi csirke -
paprikással. A harmadik helyet a zsűri a Baráti Kör 3. csoportjá-
nak, szárnyas vegyes pörköltjének és a Külső Hálózat csapat máj-
gombócleves és emupörkölt menüjének ajánlotta. Gratulálunk
a nyerteseknek és a többi indulónak a színvonalas versenyért! 

A rendezvényen borversenyt is tartottak. Három kategóriában zsű-
riztek fehér, rozé és vörös borokat. A zsűri, név szerint Szalóki
László, Hammer István, Kiss Levente, 10 házi készítésű bort és egy
meggybort kóstolt. A borversenyen Id. Farkas István, Farkas Ká-
roly, a Dunaferr Ifjúsági Szervezet, Törjék József, Agárdi György,
Farkas István és Juhász Zoltán indult, saját boraikkal.

A borversenyt Agárdi György fehér bora és Farkas Károly vörös
bora nyerte, harmadik helyet pedig Törjék József rozé borának
ajánlották.

Gratulálunk, kívánunk a jövőben is minden borásznak jó ter-
mést, napérlelte finom borokat!

A versenyzők és a vendégek is jól szórakozhattak egész nap. A fül-
bemászó dallamokat a Partyzans Band és a Pentele Band szolgál-
tatta. Mindkét fellépő zenekar rendkívül jó volt. Köszönjük!

A rendezvény szervezői, a Halászkert Kocsma, Juhászné Bara -
nya Ilona, Juhász Zoltán köszönetet mondanak a rendezvényt támo -
gatóknak, a Dunaferr Ifjúsági Szervezetnek, Kis apostag Község
Önkormányzatának, Nagy Attilának, Márkli Jánosnak, Pere Niko-
lettnek, Juhász Enikőnek, Szalóki Rékának, Hammer Istvánnak.

Azoknak is köszönik, akik pólót vásároltak, mert ezzel is a ren-
dezvényt támogatták: Agárdi György, Rideg Attila, Kónya Nor-
bert, Bródi Tibor, Nagy Péter, köszönjük!

Jövőre újra várunk mindenkit nagy szeretettel!

9

Halászkert Séfje főzőverseny
Eredményhirdetés



Kedves Kisapostagiak!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik támogatták kezdeményezésünket a
húsvéti ünnepekre meghirdetett TOJÁSFA
akciónkat.

Reméljük, a megvalósult látkép falunk

elején sokunknak elnyerte tetszését és
örömöt okozott mindazoknak, akik betér-
tek csendes, takaros kis falunkba.

Elmondhatjuk, sokan vettek részt a
megvalósításban, ami nagy öröm volt
számunkra. Köszönet a szülőknek, nagy-
szülőknek, pedagógusoknak! Soha nem
feledjük a gyermeki boldogságot, a lelke-
sedést, az ünnepi hangulatot, amelyben
része lehetett valamennyi résztvevőnek.

A célt, hogy 1460 tojás kerüljön a
fákra, nem értük el, de a végső számlá-
lásnál nagy örömünkre 517 db hímes
tojás díszítette gömbakác fáinkat, nagy
öröm volt számunkra ez a mennyiség is,
hisz ennyi ingatlan található településün-
kön. (Kezdetnek nem rossz, ugye?!)

Reményeink szerint jövőre elérjük a
célul tűzött 1460 db-ot, vagy többet (mert
számítunk a gyarapodásra).

A Nőegylet továbbra is azon munkálko-
dik, hogy kezdeményezéseivel elősegítse
az összefogást, a családok, a nemzedé-
kek, egyszóval az itt élő emberek között.

Kérjük, legyenek ebben partnereink,
legyenek résztvevői a közösségi progra-

moknak, örüljünk együtt a mindennapok
szépségének!

Sok szép napot kívánunk mindenkinek,
a Nőegylet nevében: 

Szatmári Piroska
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A tűzoltók védőszentje, Szent Flórián
napján kerestem fel a dunaújvárosi tűz-
oltó laktanyában a kisapostagi Nagy
Sándort, aki a tűzoltóknak járó legran-
gosabb miniszteri elismerésben, a Bátor-
ságért Jel (Pro Virtutate) kitüntetésben ré-
szesült. Személyében egy jó fizikumú, hi-
vatását szerető, 46. évében járó fiatalem-
bert ismertem meg, aki a szakminisztertől
átvett Bátorságért jel mellé egy fair play
díjat is kiérdemelt tőlem beszélgetésünk
során, melyre Szemler Zoltán megbízott
parancsnok úr szíves felajánlásával élve,
az ő irodájában keríthettünk sort.

Minden tűzoltó bátor, és mindegyikünk
életében van olyan esemény, amiért elis-
merésre méltó – felelte kérdésemre, hogy
miért kapta meg a szakma legrangosabb
elismerését, majd sietett hozzátenni, hogy
az ISD Dunaferr Kokszoló területén tör-
tént beavatkozás során Horváth Gábor-
ral, a vasmű tűzoltójával együtt látta el a
feladatot, és bár csak őt, a hivatásos tűz-
oltót terjesztette fel a parancsnoka a mi-
niszteri elismerésre, bátorságból társa,
Horváth Gábor is kitűnőre vizsgázott, ő
pedig szeretné, ha a társa fényképe és
neve is megjelenne a Kisapostagi Króni-
kának adott exkluzív interjúban...

Szinte minden kisfiú arról ábrándozik,
hogy tűzoltó lesz (katona és juhokat te-
relő juhász már nem annyira…), de
aztán csak kevesen választják hivatásukul
a tűzoltóságot. Pszichikai és fizikai álló-
képesség, kitűnő egészségi állapot szük-
séges a felvételnél, és végig a pályafutás
alatt, majd rendszeres elméleti és gyakor-
lati képzések várnak arra, aki az öt hó-

napos tanfolyamot elvégzi. Szerencsére
számíthat arra is, hogy az idősebb kollé-
gák segítenek a tapasztalataikkal.

Azt én értem, hogy egy gyermek tűz-
oltó akar lenni, mert – ahogy arra Nagy
Sándor is emlékeztetett – amikor a vil-
logó kék lámpás, szirénázó tűzoltóautó
végigszáguld a Vasmű úton, az olyan te-
kintélyparancsoló esemény. (Apropó, vá-
roson átszáguldás, megkülönböztető jel-
zés használatával. Mint a kitüntetett tűz-
oltótól megtudom, nem is a közlekedési
kultúra – félrehúzódás, útadás – hiá-
nyosságai a legnagyobb gondjuk,
hanem az, hogy a fülhallgatós gyalogo-
sok – és ez egyre nagyobb divat – figyel-
metlenek, és a vonuló konvojból csak az

első autó vészvillogóját látják, talán a
szirénát sem hallják a dobhártyaszag-
gató zenehallgatás közepette, aztán nem
veszik észre a második, vagy a harma-
dik vonuló tűzoltóautót, és lelépnek elé a
járdáról. És a mentésre igyekvő autó ve-
zetője – bár nekik minden perc számít –
kénytelen lefékezni, mert nem akarja a
figyelmetlen gyalogost elütni…

Nem vitás, hogy aki a riasztástól szá-
mított két percen belül el tud indulni men-
teni, ha kell, és például egy panelépület
nyolcadik emeletére – lift használata nél-
kül, többkilós védőfelszerelésben, maszk-
ban – felfut, hogy egy lakástűzből ember-
életet mentsen, vagy éppen egy kútba
esett kutya várja a segítségét, vagy hogy
egy közlekedési baleset áldozatait vágja
ki az összetört járműből, az férfi a tal-
pán. És azt is értem, hogy miért inkább
tűzoltó akar lenni a fiatal, amikor ide je-
lentkezik, mint rendőr, mióta erre Nagy
Sándor tűzoltó őrmestertől frappáns vá-
laszt kaptam: – A rendőrökhöz képest a
tűzoltóknak más a megítélése, talán
azért, mert a tűzoltó nem büntet. (Nos,
saját tapasztalataim ezt az elképzelést
nagyon is alátámasztják…)

Mint mondja, lehet szeretni a tűzoltó -
életet. Igaz, hogy egy szolgálat 24 órás,
mialatt a laktanyában készenlétben kell
lenni, eközben lehet edzeni is, olvasni, té-
vézni is, de ha riasztás van, két percen
belül el kell hagyni a laktanyát, bármit is
csinált addig, viszont havonta „csak”
8 szolgálatot kell teljesíteni. Túlfizetve
ugyan nincsenek, és már nem mehetnek
el negyvenévesen, esetleg még hama-
rabb is, nyugdíjba, mint régebben tehet-
ték, de a kedvező időbeosztás mégis
vonzó lehet azoknak, akik kacérkodnak
a tűzoltóvá válás gondolatával. És erre
azért ő is biztat minden érdeklődőt…
Hogy aztán megmaradnak-e a pályán,
és nyugdíjazásukig, hatvan-iksz évesen
fogják-e bírni, más kérdés…

– Kisapostagon él. Családi háttere?…
– Imádjuk ezt a falut, az egyik legjobb

döntésünk volt, hogy a városból kétezer-
hatban ide költöztünk a feleségemmel és
a gyermekemmel. Azóta a nagylányom
már kirepült, ketten maradtunk.

– Miért vállalkozott az ominózus be -
avatkozás során önként az életveszélyes
feladat elvégzésére?

– A tűzoltó eskü szövegében benne
van, hogy „életem árán is”. És én úgy
gondoltam, inkább én, mint egy három-
gyermekes…

Koczka Kata

Kisapostagon él a Bátorságért Jel kitüntetettje

HORVÁTH GÁBOR

NAGY SÁNDOR ÉS SZEMLER ZOLTÁN
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