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HELYTÖRTÉNET
APOSTAG 2008-BAN
Ebben az évben ünnepeltük Nagy Lajos, Kossuth-díjas írónk születésének 125. évfordulóját. Velünk ünnepelt Fráter Zoltán, egyetemi
docens, Balogh Mihály, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyugdíjas igazgatója.
Iskolánk tanulói szépen szerepeltek a tantárgyi vetélkedőkön.
Ötletes jelmezekbe öltöztek a farsangi bálon. A felnőttek is vigadtak a Vadászbálon és a Házaspárok bálján.
Áprilisban a játszótér felújítása, szépítése történt meg. Igen szép
közösségi munka volt, hiszen közel 100 ember keményen dolgozott a gyermekek öröméért.
A gyermeknap és a bolondballagás is fergeteges volt. A ballagással, a tanévzáróval befejeződött a tanév.
A XIII. Ladik Fesztiválon vendégeink voltak Sasvári Sándor
énekes, Olofsson Placid atya, Kamarás István atya.
A református templom helyreállítási munkáiban is példamutatóan vettek rész az apostagiak.
Nagyszerűen ünnepeltünk augusztus 20-án.
Nyugdíjasaink, nyugdíjas találkozón vettek részt Tiszakécskén.
Dalkörünk jól szerepelt.
Apostag is részt vett a „Fuss 2008 métert az iskoláért” nevű
akcióban. Több mint 200 ember futott az iskola sportszereiért.
Diákok, tanárok, a falu elöljárói együttesen.
A Község Önkormányzata megemlékezett ebben az évben is az
idősekről. Az Idősek Napja rendezvényen vendég volt Máté Otília,
nótaénekesnő és Vesztergám Miklós, tárogatóművész.
Kedves színfolt volt a szüreti felvonulás és bál.
Színvonalas ünnepségek voltak október 6-án, az aradi vértanúk
emlékére és október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén.
A lakosság és a diákok ablakokat festettek az iskolában és fákat ültettek.
November 22-én, Solton nótaversenyt rendeztek. A mi dalkörünkből négyen vettek részt a megmérettetésben. Balázs Mihályné
Etelka, Iby Ferenc, Pesthy Imre és Vanyúr István. Elismerésben részesültek.
Író-olvasó találkozó keretében Gelencsér Gáborné első könyves
írónőt ismertük meg. Könnycseppjeim című verses kötetét, odaillő
rajzokkal Veréb Ákos rajztanár illusztrálta.
December elején megérkezett a Mikulás, a gyerekek örömére.
Mindannyian készülünk a karácsonyi ünnepekre. Várjuk a boldogabb, békés, szeretetteljes új esztendőt.
Nagy Istvánné
nyugdíjas tanár

APOSTAG 2009-BEN
Községünk helyzetéről a legilletékesebbnek, polgármesterünknek a
Falugyűlésre készített tájékoztatójából idézve emlékezzünk: „közel
35 millió forint volt a forráshiány a költségvetés elfogadásakor, de
ennek ellenére sincs hitelünk és minden kötelező fizetnivalót teljesítettünk...".
A továbbiakban polgármesterünk két fontos témáról, az ún.
temetőügyről és a pályázatokról szólt részletesebben. Elmondta,
hogy az egyházakkal közösen Vidéki János szabadszállási vállalkozóval kötött szerződést a temetők üzemeltetésére. Az önkormányzat rendeletet alkotott a temetőkről és a temetkezések rendjéről.
A továbbiakban gondosan ügyel a váltakozóval kötött szerződésben
vállalt kötelezettségek érvényesítésére.
Aktuális pályázatok:
Az önkormányzat a költségvetésben 8 millió forintnyi összeget
különített el a nyertes pályázatok önrészének finanszírozására.
Községi ravatalozó külső közművesítésére nyertünk el kicsivel
több mint 8 millió forintot, melynek önrésze 25% volt. A támogatás meg is érkezett.
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Faluközpont jogcímű pályázatra (az Ágoston-ház bontására,
a művelődési ház külső homlokzatának felújítására, parkoló és
közpark kialakítására) sikerült közel 12,5 millió forintot elnyerni.
A bontási munkálatok befejeződtek, a parkoló és a közpark kialakítása a jövő tavasszal folytatódik.
Egy másik pályázatot a volt postaépület hasznosítása érdekében szeptemberben adtunk be – alapítványi pályázatként, az önkormányzat hozzájárulásával –. Az önkormányzat, mint tulajdonos
nyertes pályázat esetén az épület felújításához járul hozzá. Internet-elérési pont, nagy tanácskozó terem stb. létesítését tervezik
benne. A pályázat elbírálása ez év decemberében várható.
A jövő évi költségvetés újabb megszorításokat követel.
Élményt nyújtó kulturális és egyéb rendezvények az év
folyamán:
A legkisebbeknek:
– Magyar Kultúra Napja - dunaegyházi és dunavecsei kisdiákok
részvételével iskolánk alsó tagozatos munkaközösségének szervezésében anyanyelvi vetélkedő. (A solti Tv is felvette.)
– Óvodás, iskolai és Ladik- farsang. (Év végén óvodai jótékonysági
bál.)
Felnőtteknek:
– Hurka- és kolbászparádé (szomszédos településekről is jöttek
versenyzők)
Február:
– megemlékezés a község jeles fiáról, Nagy Lajos, Kossuthdíjas íróról. (Az általános iskola előtt álló szobránál Szilágyiné
Gyöngyösi Erika, a TSZ-székház előtti szobornál a helyi Nagy Lajos
Társaság tagjai koszorúztak.)
– A solti Tv bemutatkozik Apostagon. Lehetőséget kínál Vadász
Miklós helyi videósnak, hogy Apostag eseményeiről készített
felvételeket (az utóbbi 20 év fontosabb rendezvényeiről) folyamatosan sugározza a televízió.
– Az Apostagi Napló közli a jegyzőasszony tájékoztatóját: egészségügyi szolgáltatásra jogosultságról, közlekedési támogatásról, üresen álló ingatlanok értékesítéséről, Laki Margit védőnő
helyettesítéséről, ismerteti a földgáz-szolgáltatásról, a védendő
fogyasztó megnevezéséről szóló kormányrendeletet, gyermekvédelmi jogosultságról, támogatásukról. Közli, hogy a község belterületén kóborkutya-befogás van heti egy alkalommal.
– Mohácsi József református lelkész 35 éves apostagi szolgálat
után nyugalomba vonult. A gyülekezet ünnepélyesen búcsúztatta. 2009. április 1-től megválasztotta az új lelkészt, Váradi
Pétert. A húsvét előtti ünnepi alkalmakor már ő szolgált a templomban.
– A veszprémi környezetvédelmi diákkonferencián rendezett versenyen az apostagi Tóth Mariann által vezetett csoport első helyezést ért el.
– Fotókiállítás a Faluházban - Madaras László solti fotóművész
erdélyi alkotótáborban készített felvételei, videó filmvetítés kíséretében (Csíksomlyói búcsú).
– 20 éve szolgáló polgárőröket tüntettek ki (Milánkovics Mihály,
Vanyúr István)
Március 15-én élményt nyújtó műsort láthatott az ünneplő
közönség.
Az ünnepi beszédet Tóth-Szöllős Mihály tanár mondta.
Hagyományőrző rendezvény:
– 20. házaspárok bálja, díszvendégek voltak:
ifjú pár:		
Hellebrand János és felesége,
25 éves évfordulós:
Kustár Ferenc és felesége,
50 éves évfordulós
Durda István és felesége.
Május 16-án művészeti bemutató
A művészeti oktatás keretében táncot tanuló óvodások és
iskolások mutatták be tánctudásukat a nagyszámú érdeklődő közönségnek. A néptáncosokon kívül képzőművészeti alkotások
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bemutatására is sor került. Folytatódik a citera-és néptánc-oktatás, valamint a képzőművészeti foglalkozások is.
Az év felnőtt pop-énekese: Dér Gabriella!
Az Euro-Pop nemzetközi énekesfesztivál dömsödi versenyén
„Pest megye legjobb felnőtt pop-énekese” címét nyerte el. (A zsűriben szlovén zeneszerző és több jeles magyar zenei szakértő volt
jelen.)
Május 30-án „Kalózok” foglalták el az apostagi sporttelepet és
környékét. Hagyományosan színes, színvonalas ballagási ünnepség volt, élményszámba menő igazgatói beszéddel.
Dr. Ferenc István római katolikus plébános, tiszteletbeli kanonok
atya aranymisével búcsúzott el az egyházközségtől. 37 évi apostagi
szolgálat után, betegségére való tekintettel nyugdíjba vonult és
hazaköltözött a szülőfalujába, Borsosberénybe (Nógrádba). Dr.
Bábel Balázs érsek , valamint az apostagi hívek nevében Gyimesi
László gondnok mondott beszédet. Jelen voltak a protestáns testvér-egyházközségek képviselői, Apostag polgármestere és a jegyző
asszony. A hívek és István atya nagyszámú tisztelői zsúfolásig megtöltötték a templomot (sokan kívül rekedtek).
A 2008/2009. tanév eredményei a Nagy Lajos ÁMK általános iskolájában:
Létszám: 182 tanuló (alsó tagozat: 84 fő, felső tagozat: 98 fő),
9 tanulócsoport, 2 napközis csoport
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A nevelőtestület létszáma: 16 fő
Tanulmányi eredmények: kitűnő és jeles:
25 fő (14%)
javítóvizsgára bukott:
4 fő (2%)
ismétlő:
2 fő (1%)
szülői kérésre ismétlő:
3 fő (1,6%)
2009. július
– Dér Gabriella fődíjat nyert a Fortuna Rádió Barátok Klubjának
paksi rendezvényén.
– Dalköröseink sikeres szereplése a Dunavecsei Hídi Vásár kultúrműsorában.
– Serleget kapott az ABAK dalkör a tassi népdalos találkozón.
– A július 31-augusztus 2. között megrendezett háromnapos Ladik
keresztény könnyűzenei fesztivál hagyományos sikerrel zárult, az
év vendége Vikidál Gyula volt.
Szent István napi ünnepségsorozat:
az ünnepi megemlékezést a 3 lelkész nyitotta meg, majd Gyimesi
László kuratóriumi elnök kiosztotta az Apostagért Közalapítvány
díjait.
Rendkívüli kulturális eseménnyel zárom a 2009. év bemutatását:
„Érettségi vizsgák Apostagon” 2009. május-június érettségi vizsgákon 38 felnőtt tanuló tett sikeres érettségi vizsgát, a Kun László
Középiskola apostagi intézményének esti tagozatán.
Összeállította:
Babucsi Pál

KONYHALESEN
Pásztorleves

Rakott tonhal

Hozzávalók: vegyes zöldség, vöröshagyma, zsiradék, tejföl,
petrezsemzöld és fűszerek: fokhagymás só, majoranna, őrölt
bors, lestyán

Hozzávalók: ½ kg tengeri hal, citromlé, liszt, olaj, 70 dkg burgonya, 2 dl tejföl, 5 dkg reszelt sajt, 1 db tojás

Elkészítése: kis kockákra vágott vegyes zöldséget reszelt vöröshagymával, kevés zsiradékon megpárolunk. Fokhagymás sóval,
majorannával, őrölt borssal, lestyánnal ízesítjük és vízzel felengedjük. Amikor a zöldségek megpuhultak, akkor tejfölős habarással
besűrítjük, hozzáadjuk a felaprított petrezselymet és jól átforraljuk. Csipetkét belefőzve tálaljuk.

Csőben sült paprikás csirkecsíkok,
salsa szósszal és zellerrel (6 személyre)
Hozzávalók: 80 dkg csirkemellfilé, 1 evőkanál. piros paprika, só,
bors, 2 tojás, liszt és zsemlemorzsa a panírozáshoz, 2 ek. olívaolaj, salsaszósz, 5 db szárzeller a tálaláshoz
Elkészítése: A csirkemelleket kisebb, hosszúkás darabokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, bedörzsöljük pirospaprikával. Hagyományos módon bepanírozzuk: lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába
forgatjuk, majd sütőpapírral bélelt sütőlemezre tesszük.
Megspricceljük az olívaolajjal és 200 °C-os sütőben kb. 30 perc
alatt készre sütjük. Salsa szószba mártogatva, darabokra vágott
rúdzellerrel fogyasztjuk.

Salsa szósz
Hozzávalók: 3 db paradicsom, 1 db vöröshagyma, 2 db
csilipaprika, petrezselyemzöld, 1 db zöld citrom (lime), só, bors
Elkészítése: 3 db érett paradicsomot, fél fej hagymát apróra vágunk. A 2 db csilipaprika magját eltávolítjuk, a húsát apró darabokra vágjuk, 4 evőkanál petrezselyem zöldjével 1 üvegtálban
összekeverve meglocsoljuk 1 zöld citrom levével, sót, borsot hozzáadva hűtőbe tesszük néhány órára, hogy az ízek összeérjenek.

Elkészítése: Hagyunk kiolvadni egy fél kg mélyhűtött tengeri halat, megsózzuk, és kevés citromlével meglocsolva, legalább egy
óráig állni hagyjuk. Ezután levétől leitatva, ujjnyi csíkokra vágjuk és lisztben megforgatva, kevés olajon ropogósra sütjük.
Közben héjában megfőzzünk 70 dkg burgonyát és megtisztítva
karikákra vágjuk.
Vajjal vagy margarinnal kikenünk egy mély tűzálló tálat. Beleterítünk egy sor burgonyát, erre egy sor halat, majd ismét
burgonyát, a hal másik felét és burgonyával lefedve a tálat, megöntözzük az olajjal, amelyben a hal sült. (Tehetünk a rétegek közé
10-15 dkg karikára vágott, sóval, borssal párolt gombát is.)
Végül 2 dl tejfölt simára keverünk 1 tojás sárgájával, 5 dkg
reszelt sajttal és a lerakott hal tetejére öntjük. A sütőben kb. 30
percig sütjük.

Almás túrófelfújt
Hozzávalók: ¾ kg alma, 3 ek mazsola, 1+3 ek puha vaj, 1 ek
zsemlemorzsa, 2 ek rum, 12 dkg cukor, 1 cs vaníliás cukor, 4 db
tojás, 5 dkg búzadara, ½ csomag sütőpor, 1 citrom leve, 50 dkg
tehéntúró, 1 ek tört mandula
Elkészítése: Az almákat megmossuk, meghámozzuk, szeletekre
vágjuk, cukorral 7 percig pároljuk. A mazsolát meleg vízben megmossuk, lecsepegtetjük. Egy jénai tálat kivajazunk, megszórjuk
zsemlemorzsával. Megtöltjük az almával és mazsolával és rumot
csepegtetünk rá. 3 evőkanál vajas cukrot, a vaníliáscukrot és a
tojássárgáját krémesre keverjük. Hozzákeverjük a darát, a sütőport, a citromlevet és a túrót.
A tojásfehérjét keményre verjük, óvatosan hozzáadjuk a krémhez. A krémet ráöntjük az almára, mandulával megszórjuk.
A felfújtat, a sütőben aranybarnára sütjük, forrón tálaljuk. Mellé
adható málna, meggy, vagy vanília öntet.
dr. Reha Józsefné
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KULTÚR MORZSÁK
Kedves Olvasóim!

Az idei évben az Apostagi Napló kicsit más jelleggel adott hírt a falu
életéről, mint ahogyan ezt eddig megszokhatták. A kéthavonkénti
megjelenés helyett az idén 3 számmal fog előfordulni az Apostagi
Napló - minden háztartásban.
Az év vége közeledtével szeretném Önökkel megosztani, hogy
milyen sok kulturális program közül lehetett válogatni, és az év végéig még milyen rendezvényekre lehet ellátogatni.
Január 22.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását. Erre az eseményre emlékezve, 1989 óta ünnepeljük
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Mi egy felolvasóesttel tisztelegtünk
a kultúra előtt, míg az általános iskolások egy nagyon színvonalas vetélkedőn vehettek részt, Lovászné Nemes Piroska jóvoltából.
Február 2-án szeretetvendégség keretein belül ismerkedhettünk
meg a „Nyitott Könyv” csodájával. Az apostagi evangélikus egyházközség mindenkit nagy szeretettel fogadott, felekezettől függetlenül.
Február 5-én Nagy Lajos, Kossuth-díjas írónk születésének évfordulójáról emlékeztünk meg.
Február 9-én ismét felgyúltak a lángok az ínycsiklandozó hurkák
és kolbászok alatt, sőt az idei évben a Coop-os lányok által dagasztott lángosba is haraphattunk. A mulatozás az idén is hajnalig
tartott!
Február 15-én a gyerekek nagyon sok szép színes és díszes farsangi jelmezt öltöttek.
Február 23-án a hagyományos Vadászbál került megrendezésre.
Március 9-én, az apostagi általános iskolás gyerekek mutatták
be, hogy milyen ügyesen „bújnak más bőrébe”. Ezen a kulturális
seregszemlén is bebizonyosodott, hogy milyen kicsi a mi művelődési házunk, hiszen nemhogy üres ülőhelyek nem voltak a teremben, de még az állóhelyek is „megteltek”.
Március 15-én, a nagy hóakadályok ellenére, sokan és méltán
emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
áldozatairól.
Április 12-én a rock zenéért rajongók örülhettek, hiszen nálunk
járt a Blues Company.
Április 13-án Jótékonysági Bált szerveztek a református testvérek. A bálon, azokat a házaspárokat is köszöntötték, akiknek
kerek évfordulójuk volt.
Április 19-én diófákat ültettünk és kukát, valamint hirdetőtáblákat helyeztünk el a községünkben. Sajnos nem voltunk túl sokan,
de annál lelkesebben dolgoztunk.
Április 22-én, a Föld napján már hagyományosan szedtük a szemetet a gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt.
Április 30-án Tóth Péter, Radnóti-díjas versmondó látogatott el
hozzánk és „kápráztatott” el bennünket szebbnél szebb József Attila versekkel. Mi így ünnepeltük a Költészet Napját!
Május 4-én „belaktuk” a községi sporttelepet a hagyományos
majálisunkkal.
Május 13-án került sor a falugyűlésre, amiről előző lapszámunkban részletesen beszámoltunk.
Május 18-án azok a gyerekek adtak számot tudásukról, akik
valamilyen művészeti tevékenységet tanulnak községünkben. Felvonultak citerásaink és néptáncosaink egyaránt.
Május 25-én Görög Katalin és tanítványai jóvoltából zongorahangverseny szórakoztatta a nagyérdemű közönséget.
Június 22-én a fociszeretők érezhették igazán jól magukat
„Focizni jó!” sportnapunkon.
Július 26-28. között Giga Lan-partyt tartottak a művelődési
házban azok a fiatalok, akik a számítógépes játékokat részesítik
előnyben.
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Augusztus 19-20-án rendezett Szent István napi ünnepségsorozatunkon nagyon jó hangulatot csinált Varga Viktor, Dér Gabriella
és a Montana Zenekar, szemet gyönyörködtetett a tűzijáték, nagyon szép népdalokat énekeltek a bócsai citerások, és a mazsorett,
zumba, hastánc bemutató sem maradt el. Augusztus 20-án méltó módon emlékeztünk meg Szent István királyról s ökumenikus istentisztelet keretében megáldották és kiosztották az új kenyeret.
Szeptember 13-án az Alma együttes látogatott el hozzánk a
gyermekek nagy-nagy örömére. Inci óvó néninek köszönjük a szervezést!
Szeptember 20-22. között a Kulturális Örökség Napjait ünneplik ország szerte, melynek mi is részesei vagyunk már 2007 óta.
Az idén Madaras László fotókiállítása fogadta a látogatókat.
Szeptember 29-én ismét „indult a bakterház” nálunk. A gombóccsatán túl nagyon sok értéket is felvonultattunk. Sokat dolgoztunk
azon, hogy a filmből visszaköszönjön a korhűség, így a kilátogatók egy múltidézőn is részt vehettek. Látható volt köcsögfa,
boglya, kis falusi életképek és persze megelevenedtek a film főszereplői: Szabó bakter, Csámpás Rozi, Bendegúz, Banya, Lókupec,…
Október 4-én az aradi vértanúkra emlékeztünk.
Október 5-én tartottuk hagyományos szüreti felvonulásunkat és
bálunkat. 16 szépen felöltözött csőszpár táncolt végig a falun.
Ugye milyen sok programunk volt az idén is? A rendszeres
alkalmainkról most nem számolok be, viszont amire még számíthatunk, azokról igen:
Október 23-án 17 órakor a művelődési házban tartjuk a hagyományos megemlékezésünket.
Október 28-án Nagy Lajos halálának évfordulójáról emlékezünk
meg.
November 8-án Idősek Napja
November 16-án Suli-buli a művelődési házban.
December 1-től 22-ig Apostagi Ádvent napok a művelődési
házban.
December 24. a pentelei bombázások áldozatairól való megemlékezés.
Kompre

TÖKFESZTIVÁL RÁCALMÁSON
Rácalmás egy kedves, gazdag település Dunaújváros közelében. Nemrégen felújították a Jankovich-kúriát. A kúriában a
Jankovich család őseinek történetét mutatják be, vadászati,
halszati és helytörténeti kiállítások vannak. Ezek is nagyon értékesek, színvonalasak.
A kúriában és parkjában minden év szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg a háromnapos tökfesztivált, amely az idén
10. alkalommal nyílt meg. Csodálatos ötleteket láthattunk arra,
hogy milyen figurákat, tárgyakat lehet tökből készíteni. Eljöttek
az árusok az Őrségből és más vidékekről. Hoztak tökmagolajat, fazekas, keramikus remekműveket, fafaragásokat, festett
üvegedényeket, illatszereket, festményeket stb. Közben a szabadtéri színpadon folyamatos volt a műsor. A fellépők között
láthattunk, hallhattunk néptáncot, népzenét, operarészleteket,
operetteket. Esténként könnyűzenei koncerten lehetett részt
venni. Finom ennivalókat, innivalókat kínáltak, a gyerekeknek
játszási lehetőségek, kézműves foglalkozások álltak rendelkezésre. Mindezek ízlésesek, nem tolakodóan kínálják magukat.
A családommal és a barátainkkal már másodszor voltunk ott.
Mindenkinek ajánlom e kedves, színes forgatagot, hisz itt van
a közelünkben.
Nagy Istvánné ny.tanár
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TISZTELT SPORTBARÁT!
Jókora elmaradásunk van azok felé, akik az Apostagi Napló alapján archiválják csapatunk mérkőzéseit. A tavalyi év őszén a 13
csapatos bajnokság középmezőnyében álltunk. Aztán a tavaszi fordulókat követően két helyezést rontottunk, így a 2012/2013-as
szezont a 9. helyen zártuk. Alábbiakban olvashatják és szemezgethetik a tavaszi eredményeinket és a tabellát, mely meglehetősen
siralmas képet fest alakulatunkról. Az őszhöz képest feleannyi pontot szereztünk tavasszal és gyakorlatilag abból is hatot az utolsó két
játéknapon. De a szezonnak így is vége lett és a csapat és szurkolók közötti kapcsolat jó hangulatú maradt.
06.08.
05.01.
03.24.
03.31.
04.07.
04.14.
04.21.
04.27.
05.05.
05.11.
05.19.
06.02.
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1700
1700
1500
1500
1630
1630
1700
1900
1700
1700
1700
1700

DUNAVECSE SE – APOSTAG KSE
APOSTAG KSE – HOMOKMÉGY KSE
DUNAPATAJ KSE – APOSTAG KSE
APOSTAG KSE – BÁTYA SE
GÉDERLAK KSE – APOSTAG KSE
APOSTAG KSE – USZÓD KSE
SOLTI FC – APOSTAG KSE
DUNASZENTBENEDEK KSE – APOSTAG KSE
APOSTAG KSE – FAJSZ SE
KECEL SENIOR FC – APOSTAG KSE
APOSTAG KSE – ÖREGCSERTŐ KSE
APOSTAG KSE – IZSÁKI SÁRFEHÉR SE

csapat
GÉDERLAK KSE
DUNAVECSE SE
HOMOKMÉGY KSE
FAJSZ SE
BÁTYA SE
USZÓD KSE
DUNAPATAJ KSE
SOLTI FC
APOSTAG KSE
DUNASZENTBENEDEK KSE
IZSÁKI SÁRFEHÉR SE
KECEL SENIOR FC
ÖREGCSERTŐ KSE

M
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

GY
21
20
17
16
14
13
5
6
6
6
6
5
4

D
2
4
4
1
1
2
8
3
3
3
1
1
1

V
1
0
3
7
9
9
11
15
15
15
17
18
19

LG
96
89
76
81
57
62
40
49
37
29
23
36
35

KG
19
12
30
42
59
37
55
63
73
69
77
94
80

8–0
0–4
1–1
1–2
5–0
0–1
5–0
5–1
1–2
3–2
5–2
2–1
GK
77
77
46
39
-2
25
-15
-14
-36
-40
-54
-58
-45

(3-0)
(0-3)
(1-1)
(0-3)
(3-0)
(0-3)
(3-0)
(3-0)
(0-3)
(3-0)
(3-0)
(3-0)

P megj.
65
64
55
49
43
41
23
21
21
21
19
14 (-2 pont)
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Aztán jött a 2013/2014-es szezon, illetve az azt megelőző felkészülés. Régi-új edző érkezett a csapathoz. Olyan ember, akinél
szenvedélyesebb focirajongót keveset ismerek. Kluka István
(Dunavecse) nemcsak az edzésekbe vetette bele magát, de szervező munkájának köszönhetően legalább félcsapatnyi játékos érkezett hozzánk. Ráadásul a fiatal srácok, egytől egyig mind ügyes
labdarúgók.
A tassi kupa volt az első megmérettetésünk. Bár a bajnokságot nem mi nyertük, látszott, hogy ebből a garnitúrából lehet valami. Nagy izgalommal vártuk az első itthoni derbinket. A lelkes
és fürge játékunknak Dunaszentbenedek együttese esett áldozatul. A vége 4-0, sima meccs, fesztiváli hangulat. A 2. bajnokinkon
Öregcsertőre utaztunk. Bár mi szereztünk vezetést a nem túl acélos hazaiak ellen, a végén mégis örülnünk kellett a 2-2-re mentett
iksznek. A harmadik fordulót óriási várakozás előzte meg. A csapat
a kedd-pénteki edzéseit 15-20 fő játékos és jó néhány szurkoló
látogatta. Bátya jött! Nagyon kemény ellenfél volt. Jól ötvözte
csapatuk a fiatalokat a rutinosabb öreg rókákkal. Végül is a némi
technikai fölényt legyőzte a fiatalos lendület, s így a közel 200 szurkoló előtt 2-0-ra győztünk. A következő mérkőzésünk Uszódon volt.
Sokáig úgy tűnt sima ügy lesz. A 80. percben 4-1-re vezettünk, a
vége mégis 4-4 lett úgy, hogy a hosszabbításban mi örülhettünk
az egy pontnak. Bár a játékvezetés aktívan közreműködött a hazai
pontszerzésben, mégis szomorú dolog, hogy 5 perc alatt képesek
voltunk 3 gólt kapni.
Az uszódi mérkőzés óta eltelt 4 hétvégén viszont egyetlen pontot sem szereztünk. Egy szabadnap mellett 3 vereség. Talán az
még érthető, hogy a tavalyi bajnok Géderlak és az idei listavezető,
eddig minden mérkőzését megnyerő Homokmégy is két vállra fek-

tetett bennünket idehaza (0-5, ill. 1-4), de az már fölöttébb érthetetlen, hogy az utolsó helyezett, egyetlen pontos Fülöpszállás
hogyantudott hatot vágni a szétesett csapatunknak (6-2 oda). Ez
nagyon fájt a szurkolóknak, de az öltözői hangulatból ítélve a játékosok sem szívesen emlékeznek vissza erre a teljesítményre.
Azt szokták mondani, hogy az utolsó élmény meghatározó dolog.
Ennek tudatában magam egy kissé félve várom a hétvégi, hazai
Fajsz elleni mérkőzést. De túl kell lépni ezen a fiaskón és újult erővel be kell gyűjteni a hátralévő három mérkőzésen a lehető legtöbb
pontot. Fajsz után visszavan még a gyengélkedő Dunapataj itthon
és a Géderlakot idegenben legyőző Solt csapata. A számolgatás
elkezdődött és ha a kötelezőket hozni tudja együttesünk, akkor
az 5-6. helyen zárhatjuk a 11 csapatos bajnokság őszi szezonját!
Köszönet illeti szurkolóinkat, akik töretlen hittel látogatják hazai és idegenbeli mérkőzéseinket és külön köszönet azoknak a támogatóinknak, aki anyagi, természetbeni adományaikkal segítik a
közösség összetartását, az egyesület működését.
Hajrá Apostag!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságot kötöttek:

Jurás Erzsébet és Müller Gábor
Otott-Kovács Hajnalka és Kecskés Sándor
Zsákai Gizella és Kutasi Gábor
Szépvölgyi Veronika és Csollák Zoltán
Dolmány Szabina és Urbán Attila Gábor

Ebben az évben születtek

Név		
Szabó Boglárka
2013.01.03
Müller Jázmin Hanna
2013.01.16
Tamasovics Kevin
2013.03.09
Horváth Emese Zsuzsanna 2013.03.19
Buzás Virág
2013.03.19
Turnai Máté
2013.03.21
Hajlik Dénes
2013.04.10
Csollák Milán
2013.05.28
Kecskés Diána
2013.07.03
Veigli Ibolya
2013.07.03
Fülöp Hanna
2013.07.10
Szucsány Hanga Borsika 2013.07.11
Tar Levente
2013.07.22
Nagy Edvin
2013.07.26
Albert Gergő Zoltán
2013.08.29
Bartha Olivér
2013.09.08

2013. április 22.
2013. június 06.
2013. július 12.
2013. július 16.
2013. július 20.

Anyja Neve
Sörös Julianna
Jurás Erzsébet
Horog Judit
Földesi Emese
Kubisch Julianna
Juhász Andrea
Otott-Kovács Ildikó
Csollák Edina
Otott-Kovács Hajnalka
Kozári Ibolya
Budai Éva
Rácz Judit
Lováti Mária
Cser Ágnes
Timár Annamária
Pokrócz Krisztina

ORGONAHANGVERSENY
APOSTAGON
2013. szeptember 15-én felejthetetlen élményben volt részük
a zenekedvelő apostagi és vidéki embereknek. A református
templomban orgonahangverseny volt. Fekete Nándor művész
úr volt a vendégünk. Egy nagyon modern elektromos orgonán
játszott. A templom megtelt érdeklődőkkel. Minden előadott
zenemű előtt rövid ismertetőt a művész úr, ezzel segítette a mű
megértését, élvezetét. Megszólaltatta Johann Sebastian Bach,
Schubert és mások legszebb, legdallamosabb műveit, mesteri
módon. Mindenkire mély, bensőséges hatást gyakorolt.
Nagyon köszönjük a szervezőknek a sok munkát, és szeretnénk még többször is részt venni ilyen zenei élményben.
Nagy Istvánné ny. tanár
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KATOLIKUS HÍREK
Elsőáldozás 2013.

Nagy eseménynek adott helyet az apostagi katolikus templom május 22-én, vasárnap. Tíz általános iskolás hittanos gyermek először vette magához Krisztus testét, vagyis elvégezte
elsőáldozását. Czár Iván plébános atya szolgáltatta ki az oltáriszentséget a hittanos gyerekeknek, akik számára komoly felkészülés és egy hosszú út eredménye volt ez a szép ünnep.
Mindannyian jártak hittan órára és rendszeresen részt vettek a
szentmiséken. Az elsőáldozás előtt elvégezték első szentgyónásukat Iván atyánál, aki egy megindítóan szép szertartás keretében tette lehetővé a találkozást Jézussal a gyerekek számára.
Az elsőáldozók névsora 2013-ban:
Szikora Imre, Cserháti Kíra, Herczog Anetta, Jakab Enikő,
Horváth Cintia, Porczió Fábió, Horváth Viktória, Ács Éva, Kizmus
Dorina, Szöllősi Attila.

Kápolnaszentelés a Katolikus temetőben

Június 8-án, szombaton nagy munka és sok önkéntes felajánlás eredménye ért be a Katolikus temetőben. Elkészült a temetői kápolna renoválása és a hozzá épített előtető és esőbeálló.
Többször okozott már gondot a gyászoló gyülekezetnek a nagy
hőség vagy a hirtelen eleredő zuhogó eső. Ez adta az ötletet az
esőbeálló megépítéséhez. A szükséges anyagi fedezethez nagy
segítség volt a Katolikus bálban részt vevő emberek adománya
és emellett a rengeteg társadalmi munka, egyéb adomány is.
Valaczka János, az egyháztanács világi elnöke vezette a gyakorlati munkálatok lebonyolítását.
A kápolnát főpásztorunk, Dr. Bábel Balázs, a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye érseke szentelte fel a temetőben
megtartottszentmise keretében.
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XVIII. Ladik Fesztivál – Pécsett

Az idei évben rendhagyó módon a „Ladik kifutott a kikötőből”
és meg sem állt Európa kulturális fővárosáig – Pécsig. A katolikus egyház háromévente rendezi meg fiataljai számára az
ifjúsági világtalálkozót, minden alkalommal más és más helyszínen. 2013-ban Rio de Janeiro adott helyszínt ennek a jeles
eseménynek. A nagy távolság miatt hazánkból csak egy kis létszámú küldöttség vehetett részt személyesen Rióban a találkozón. Az egyház azonban szeretett volna bevonni minél több
magyar fiatalt a rendezvénybe, ezért a riói találkozóval párhuzamosan megszervezték a „Hungariót” az itthon maradó fiatalok számára, Pécsett. A szervezőktől érkezett egy felkérés a
Ladik Egyesület felé, hogy a résztvevő fiatalok számára Pécs
városában szervezzük meg az Országos Keresztény Könnyűzenei Fesztivált július 25-27. között. Társszervezőink voltak az idei
évben is a Don Bosco Szaléziak.

REFORMÁTUS HÍREK
2012. december 15-tel új lelkipásztora van a gyülekezetnek, Szanyi Ferenc személyében. 29 éves, Kárpátaljáról
származik, korábban Kunszentmiklóson szolgált. 2013.
október 26-án fog megházasodni, és akkor lesz házias�szonya a parókiának.
2013. 02. 16.
Református Tea-est (70 fő)
2013. 04. 15.
Református Jótékonysági Bál (120 fő)
2013. 06. 1.
Szanyi Ferenc lelkipásztor beiktatása
(300 fő)
2013. 07. 7-12.
Nyári gyerektábor Szelíden (23 fő)
2013. 07. 29 – 08. 1. Ifi tábor Balatonlellén (5 fő)
2013. 08. 23-25.
Napközis tábor (a 3 nap alatt 102
gyerekvett részt)
2013. 09. 15.
Orgonahangverseny (130 fő)
Emellett volt adventi mézeskalács-sütés, húsvéti készülődés (tojásfestés, kenyérsütés), tavaszi játszóház (anyák
napi készülődés), anyák napi műsor, tanévzáró és tanévnyitó istentisztelet, két táborzáró istentisztelet, október
első hétvégéjétől pedig kéthetente várjuk a gyermekeket,
mert elindult a gyermek istentisztelet.
Volt 4 temetésünk és 4 keresztelőnk!
Áldás, békesség!
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APOSTAGI
EVANGÉLIKUS NAPLÓ
Nem mindegy, hogy mit viszünk magunkkal, mikor útra kelünk: hamuban sült pogácsát, zacskós levest, okos telefont és Facebook
bejegyzéseket, családi nyaralót vagy munkahelyi kitüntetéseket?
Tele tarsollyal járjuk utunkat, miközben sokakkal találkozunk, akik
ugyanazon az úton járnak, mint mi. Sokan gyorsabban haladnak
el mellettünk, és hamarabb elérnek életük végére, mások lassabban, akiket mi fogunk megelőzni a földi élet végeztével. Néha megmutatjuk egymásnak, mink van. Talán meg is osztjuk egymás közt.
Rácsodálkozunk egymás kincseire, értékeire. Olykor-olykor azon
kapjuk magunkat, hogy valamiből kifogytunk, valami meg- vagy elromlott, miközben a tarsoly alján vigyáztuk.
Fontos kérdés, hogy melyik útravalónk meddig tart ki? Meddig
őrzi meg a minőségét, amikor még hasznát vehetjük? Fontos, hogy
olyan útravalókkal töltsük meg életünk tarsolyát, amik sokáig, lehetőleg életünk végéig, sőt, még azon túl is hasznunkra lesznek...
olyan kincsekkel, amiket fel tudunk ajánlani Istennek.
Minden egyes pillanat, amikor vele vagyunk közösségben, olyan
tarisznyába való útravaló, ami életre szóló táplálékot nyújt.
A gyülekezeti közösség nem is nyújthat mást, mint ilyen pillanatokat. Legyen szó gyerekről, vagy felnőttről, templomba járó
presbiterről vagy közömbös fiatalról, egyet kínál: valamit, amivel
megtöltheted tarsolyod, hogy életed útján legyen mivel táplálkoznod, ami erőt ad, kitartást a nehézségekben, problémamegoldásra való készséget a nehéz pillanatokban, vagy konfliktusokban, és
ami a legfontosabb: tudd, hogy okkal és céllal születtél meg.
Ezt az utat senki sem egyedül járja végig. Együtt járnak mindazok, akik a gyülekezeti közösség, majd tágabb értelemben azok,
akik Krisztus Egyházának tagjai.
Ökumenikus imahéten tapasztaltuk meg leginkább azt, hogy
összetartozunk, bármelyik templom is legyen lelki otthonunk. Egy
Isten virraszt felettünk, aki esőt ad és napsütést mindannyiunknak.
A Teremtésvédelem hetén tekinthettünk be az Isten által teremtett világ, s azon belül is a víz szépségébe és törékeny voltába;
felelősségünk és a feladatainkkal való szembesülés ideje is volt ez.
Meghívott előadónk, Szűcs Pál környezetgazdálkodási szakmérnök
és tanácsadó is ezen az úton mutatott utat a Biblia szavaira hivatkozva.
Sokakat mozgósított böjti evangélizációs sorozatunk, melynek
rendkívüliségét az adta, hogy műhold-közvetítés útján kapcsolódtunk be egy egész Európát átfogó istentiszteletbe estéről-estére.
Ulrich Parzany, a németországi KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület)
főtitkára hívogatott 7 estén keresztül Krisztus keresztje alá, ahol
megszabadulhatunk bűneinktől, és lelkünk békességet talál.
Az egész faluközösség számára nyitott alkalmunk volt a Pünkösd
hétfői családi délután, ami szintén a vízre irányította a figyelmünket egy különleges Víz-liturgia keretében. Ezt követte sok játék,
faluismereti vetélkedő, közös vacsora, majd filmvetítés. Az alkalom
után több héten keresztül nyitva állt a templom kapuja azok előtt,
akik egy rendhagyó és elgondolkodtató „Imaösvényen” akartak végig zarándokolni. A fiatalabb korosztály számára a nyári szünetet
törte meg egy hétre napközis táborunk, mely során 25-28, 7-14
éves fiatal Jézus példázatai közül ismerkedhetett meg néhánnyal,
s rajtuk keresztül Isten szeretetével. Sok kézműves foglalkozás, kihívást jelentő próbatételek, feladatok gazdagították emlékekkel a
nyár hátralévő részét.
Ezek mind olyan alkalmak voltak, amiket – akik részt vettek
rajtuk – tarsolyukba helyezve magukkal vihettek a hétköznapokba,
hogy az itt hallott és látott csodákat, amiket Isten Jézus Krisztusban mutatott újra és újra elővéve erősítésül, bátorításul, vigasztalásul szolgáljon, tudva azt, amit a 2013. év igéje mutat:
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt
keressük. (Zsid 13,14)
Selmeczi Géza Tamás

Apostagi Napló

BÚCSÚ

Az Apostagi Dalkör tagjai búcsúznak
Vanyúr Istvántól és Iby Ferenctől:
Búcsú Vanyúr Istvántól
Szomorú májusi hajnalon
„Fehér galamb száll a falu felett,
viszi a Te bús dalos lelkedet”
az égi hazába.
Minden hiába! Kedves dalos István!
Így volt megírva a „mennyei listán.”
Ezen változtatni lehetetlen,
a tudomány tehetetlen.
Gyászol a falu, a határ:
dolgos, dalos gazda-fiára
többé hiába vár!
Kísérjen az égbe fájó szívvel
elrebegett búcsúzó imánk:
„Isten Veled drága barátunk, István!”
2013. 05. 22. Babucsik Pál
Búcsú Iby Ferenctől
Ismét egy nagy dalostársat veszítettünk,
egy jó baráttal megint szegényebbek lettünk.
Barátunk! Ne bánd, hogy el kellett menned,
az hal meg végleg, akit elfelednek.
Sajnálni azokat lehet, akik eltemetnek:
akiket gyötör a fájdalom s a bánat,
vigaszuk, hogy sok szép emlék marad Teutánad,
s ezek nem, nem hagynak elfeledni Téged:
az együtt átdalolt évek szép emlékek.
Rólad elmondtuk egyszer: Téged
- velünk együtt - a muzsika, a dal éltet.
Most végleg elnémult
a kínok mellett a nóta szívedben:
Isten hozzád! Nyugodjál békében!
2013. 08. 23. Babucsik Pál

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

-Tóth Árpád-

Köszönetet mondok a magam és családom nevében mindazoknak, akik lányom, Jobbágy Imréné ÉliásAnna és vejem,
Jobbágy Imre temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban, velünk együtt éreztek.
Gyászoló család
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Tóth Péter, mint József Attila. Méltán emlékeztünk meg az idei évben is a Költészet Napjáról
A Szent István napi ünnepségsorozat pillanatképei

Tóth Péter és Pesthy Imre, az apostagi ártézi kút tervezői
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