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TISZTELT APOSTAGI POLGÁROK!
Egy átlagos, nem túl zord tél áll mögöttünk. A disznóvágásoknak,
a jó hangulatú, feszültség-levezető táncos farsangi mulatságoknak, a begubózásnak, az internetes virtuális világba menekülésnek vége. A nappalok hosszabbodnak, beköszöntött a
tavasz, az emberek kimerészkednek a természetbe és annak
valódiörömeit is megtapasztalják.
Böjtiidő van. Ez az időszak a testi és lelki harmónia helyreállításán túl kitűnően alkalmas a tervezésre. A falusi emberekben
megmozdulnak a – jó értelemben vett - paraszti gének; a szép
idő beköszönte alkotásra, kinti munkára sarkall.
Önkormányzatunk ugyan már a tervezés folyamatán (költségvetési rendelet megalkotása) túl van, de annak településünket
érintő, kisebb és jelentősebb fejlesztései többnyire a startpisztoly eldördülésére várnak.
2006 őszén, első polgármesteri indulásomkor az egyik jeligém az őszinteség volt. Hiszem, hogy a közügyekről mindenkor őszintén, tisztán és világosan kell nyilatkozni. Ehhez azóta is
tartom, tartjuk magunkat. Évente beszámolunk az önkormányzat helyzetéről, eredményeiről, nehézségeiről.
Nem csomagoljuk szebb köntösbe a kudarcainkat, és igyekszünk sikereinket nem túlfényezni. Igaz volt az, amikor 2006.
és 2012. között komoly anyagi gondokkal küzdve,de hitel nélkül tettük a vállalt dolgainkat és igaz az, hogy 2013. és az idei
év eddig eltelt időszaka nemcsak lélegzetvételhez juttatott minket, de lehetőséget nyitott végre a korábban megfogalmazott
terveink részbeni megvalósítására.
Azért csak részbeni, mert a lemaradásunk nagy. Az előző évek
szigorú költségvetései általában még az állagmegóvásra és jó
gazda módjára történő karbantartásra sem biztosítottak fedezetet. Kizárólag a magas támogatási arányú pályázatok nyitottak teret elképzeléseink megvalósítására. Ma jobb a helyzet.
S hogy ez minek köszönhető? Vélhetően annak az önkormányzati rendszerben végbemenő átalakításnak, amely összességében pozitívan érintette településünket.

A Zarándokszállás: ilyen volt

A Zarándokszállás: ilyen lett
Persze ez nem jelenti azt, hogy pillatanok alatt utolérjük magunkat, de van perspektíva és egyes terveink végre nem csak
álomszerűek.
Folytatás a 2. oldalon
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TISZTELT APOSTAGI POLGÁROK!
Folytatás az 1. oldalról

S akkor néhány konkrétum, a teljesség igénye nélkül, melyek az idei év fejlesztési, pályázati tevékenységét érintik. Költségvetésünkben az elmúlt években nem tapasztalt nagyságú
fejlesztési forrást különítettünk el. Az összességében 83 millió forintos fejlesztési tervezet közel fele pályázatból elnyert
támogatás és a fennmaradó összeg a gazdálkodás pozitív eredményeként képződő tartalék. Futó pályázatok közül kettő kerül
befejezésre az év első felében.
Az egyik a TÁMOP-os óvodafejlesztés, mely révén a gyerekek
két új játszóházzal gyarapodtak, az óvoda működéshez szükséges eszközökkel bővült, az óvó nénik továbbképzésen vettek
részt, melyet a színvonalas munkájuk során tudnak hasznosítani, a szülők pedig a program keretében megvalósuló rendezvényeken nyerhettek betekintést az óvoda életébe. A pályázat
sikeres lebonyolításában elévülhetetlen érdemei vannak Kiss
Irén – Inci néni - óvodavezetőnek, a program szakmai vezetőjének, az óvónőknek, dajkáknak és a programban résztvevő minden dolgozónak.
A másik futó pályázatunk a Zarándokszállás kialakítása című
pályázat. A pályázatra 26,5 mFt-os, 100%-os intenzitású (támogatású) forrást nyert el önkormányzatunk. Ideális esetben
ez azt jelenthette volna, hogy az önkormányzatnak egyetlen
forint saját forrást sem kell hozzátenni a beruházáshoz. A beruházás összköltségéből 19,3 mFt volt költhető az épület és
az udvar felújítására, közel 3 mFt a bútorzat és eszközök megvételére, 2,3 mFt a témaparkban elhelyezendő 12 Árpád-kori
szent fatáblájára, a fennmaradó összeg a tervezés, lebonyolítás
és egyéb járulékos költség. Már a kiviteli tervek költségbecslései megmutatták, hogy az építésre fordítható 20 mFt kevés,
ezért az önkormányzat a saját költségvetéséből kb. 1 mFt-ot
biztosított a sikeres megvalósításhoz. A kivitelezés nem volt zavartalan, a felújítás alatt több falszakasz leomlott, előjöttek az
öreg épület rejtett hibái. Többek között e nehézségek miatt a
kivitelezés jelentősen elhúzódott, de mostanra befejeződött és
a használatba vételi eljárás megindulhat. A zarándokszállás
egyébként 30 fő befogadására alkalmas, nem csak zarándokok
számára fenntartott épület. Az épület bárki által megtekinthető,
Komáromi Petrával előre egyeztetett időpontban.
További 2014-es fejlesztési elképzelések:
A tavalyi évben benyújtottunk egy könyvtárfejlesztési pályázatot, melyről a támogató határozat az idei évben érkezett meg.
A községi könyvtár átkerül a Széchenyi u. 1. szám alatti Idősek Házának nyugati szárnyába, úgy, hogy közben a jelenleg
használt funkcióját is megtartaná az épület. A 32 mFt-os beruházáshoz 6,3 mFt önrészt kellett vállalni. A felújítás kitér az
épület korszerűsítésére, a bútorzat teljes cseréjére, valamint
informatikai eszközök beszerzésére. A beruházás eredményeként létrejövő, mai kornak megfelelő új községi könyvtár épületét reményeink szerint szeptemberben birtokba vehetik az
apostagiak.
A tavalyi évben két pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Régóta terveztük, hogy az állagában jelentősen
megromlott Faluház (zsinagóga) épületét felújítjuk. A pályázatot 7,7 mFt-os költségkerettel nyújtottuk be, de sajnos csak
1,5 mFt-ot kaptunk. Ezt a tetőjavítási munkákra kell költenünk,
de ezen felül a költségvetésünkben 5 mFt-ot különítettünk el
az épület állagmegóvására. Az Örökségvédelmi Hivatallal szoros
együttműködésben valósítjuk meg a munkákat, és terveink szerint a nyár végére befejeződik a felújítás. Az NKA-hoz benyújtott
másik pályázatunk egy Apostoli szoborpark létrehozását céloz-
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za meg. A szoborpark a játszótér Petőfi S. utcai részén kerülne
elhelyezésre. A 12 alakos szoborcsoport elkészítése 10 mFt-ba
kerül, ehhez nyert az önkormányzat 5 mFt-ot. Önkormányzatunk saját költségvetéséből erre a célra nem tud áldozni, ezért
a projekt mögött álló vezető, valamint az önkormányzat szervező munkával kívánja összeszedni a hiányzó forrást. Ennek egyik
szervezése a május 6-i dunaújvárosi színházi előadás, amely
teljes bevétele erre a célra fordítódna. Jegyek Komáromi Petránál vásárolhatók 2.500 Ft-ért.
Önkormányzatunk saját költségvetéséből 5 mFt-ot tervez köztéri kamerarendszer kiépítésére. A két ütemben megvalósuló
fejlesztés lehetővé tenné, hogy a településünkre bejövő járműveket legalább egy kamera azonosítani tudja. Az árajánlatok
beszerzése folyamatban van. Az önerőnket csökkentheti az a
belügyminisztérium által kiírt pályázat, melyet erre a célra önkormányzatunk április 24-ig benyújt. A fejlesztés vélhetően a
pályázati döntés után, július elején kezdődik, és az áramszolgáltatóval történő egyeztetéstől függően, 2-3 hónap alatt befejeződik.
Az újjáélesztett artézi kutunk felújítására 1,5 mFt-ot tervezünk. Az elképzelés szerint összhangba kívánjuk hozni a tavalyi
látványtervpályázat nyertesének elképzelését és az anyagi lehetőségeinket. Ezek alapján tervünk, hogy a kutat áthelyeznénk a
park közepére, a főút felőli oldalt kinyitnánk, a kút kapna egy
régebben működő felújított kútfejet, egy kádat és a kút fölé egy
tetőt. A közvetlen környezetét pedig anyagi lehetőségeinkhez
mérten rendezni kívánjuk. A munkálatok jelenleg is zajlanak,
befejezése május végére várható.
A tavalyi évben az önkormányzati finanszírozás átalakítása és
a megfelelő gazdálkodás eredményeképpen 20 mFt-ot kötöttünk le. Ezt az összeget a képviselő-testület döntése értelmében útfelújításra kívánjuk fordítani még az idei évben.
Megnyílt önkormányzatunk előtt a lehetőség, hogy az állami adósságátvállalásban nem érintett településként fejlesztési
forrásra pályázzon. A településnagyságunkhoz rendelt támogatás mértéke 44 mFt, mely a teljes támogatási összeg 50%-a.
Ezt az összeget információnk szerint 2015-ben kaphatja meg
az önkormányzat, a második felét várhatóan 2017-ben. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy ezt az összeget a belterületi
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére fordítja. A rendszer
kiépítése korábbi árakon számolva is jelentősen meghaladja ezt
az összeget, így ezt a feladatot műszakilag és gazdaságilag is
szakaszolni kell.
KEDVES APOSTAGIAK!
Az országgyűlési választáson sikeresen túl vagyunk. Apostagon
a szokásoknak megfelelően zajlott le a voksolás. Mind az eredményét tekintve, mind pedig azt, hogy különösebb eseménytől
mentesen volt. Köszönet ezért a választásban dolgozó választott és delegált munkatársaknak, valamint az apostagi választópolgároknak.
Egy nagy levegő, aztán előbb májusban az Európa parlamenti választás, aztán ősszel az önkormányzati választás jön. A teendő adott, jövőre vonatkozó elképzelés van.
KEDVES APOSTAGIAK!
Böjti idő van. Húsvét előtt néhány nappal vagyunk. Kívánok
ezért mindannyiunknak testben és lélekben való megtisztulást,
áldott, boldog húsvétot, nagyon szép tavaszt!
Zakar Zoltán
polgármester
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TÉNYEK A MÁTYÁS UTCA FENYŐFÁIRÓL
ÉS A DUNA-PARTI ERDŐRŐL
Két bölcs apostagi ember mondta nekem a következőket: „Nem az
a fontos, hogy akár egy tollvonással mit szüntetünk meg, hanem,
hogy mit hozunk létre helyette.”, és a másik: „A legnagyobb hibát
akkor követjük el, ha nem teszünk meg mindent a hiba kijavítására”. Mindkét megállapítást megszívlelendőnek tartom, mert arra
intenek, hogy munkámat még nagyobb odafigyeléssel, szakmai,
és legfőképpen közszolgai alázattal végezzem. Ezen kötelmek alól
még azon ugyancsak közismert mondás sem adhat felmentést,
mely szerint „Csak az tud hibát elkövetni, aki cselekszik, aki dolgozik.” Hogy jönnek ezek a gondolatok most ide? A Mátyás utca öreg
fenyőinek közelmúltban történt kivágását és a Duna-parti fakitermeléseket kísérő lakossági reakciók váltották ki bennem felidézésük erkölcsi parancsát. Mindkét esemény heves érzelmi viharokat
gerjesztett, néhány, a legjobb értelemben vett lokálpatrióta kötődésű falunkbéli lakosban pedig szinte csillapodni nem akaró indulatokat keltett. Engedjék meg, hogy az eseményeket röviden leírjam,
ahogyan azokat én látom és megélem. Irásomban megkísérelem
a történések elfogulatlan ismertetését, és ami számomra a legnehezebb, kísérletet teszek a jogos érzelmi viharok csillapítására,
a lehetséges konkrét önkormányzati intézkedések bemutatásával.
Az öreg fenyők ügyének keletkezése:
Az elmúlt években fokozott figyelemmel kíséri a katasztrófavédelem a települési természeti veszélyhelyzeteket. Így került sor az ellenőrzés során a jegyzőkönyvükben annak a ténynek a rögzítésére,
hogy a Mátyás utcában a villanyvezetékek alatt a fák baleset- és
életveszélyesek, azok kivágása javasolt. Ez a teendőnk elképzeléseink között úgy szerepelt, hogy ütemezve, több év alatt cseréljük
ki a fákat, hogy az érintett lakossági körben rossz érzések, indulatok ne keletkezhessenek. Távollétemben a Démász gallyazó csapata – munkatársaim jelenléte mellett – a fákat lecsonkította.
Hazaérkezve a siralmas látvány és az utca lakossága várt. Ezt követően az érintett lakosságot összehívtuk a hivatalba és higgadtan
megegyeztünk a következőkben: a Mátyás utca falu felőli oldalán
a DózsaGyörgy utcáig a fákat kiszedjük, a tereprendezést követően pedig a pusztává vált területet betelepítjük esztétikus látványt
nyújtó, és a DÉMÁSZ biztonsági előírásait sem sértő növényzettel. Ennek érdekében előnevelt, gömbkoronájú, alacsony növésű
fákat és zárt növényfelületet adó, a későbbiekben fenntartási munkát nem, vagy alig igénylő, sorokban, ill. foltokban ültetett cserjéket fogunk telepíteni. Ezzel egy időben a járdát is rendezni kívánjuk
az érintett útszakaszon.
A munkálatok folynak, a sövények telepítése hamarosan megvalósul, a fák ültetése biológiai okokból áthúzódik az őszi időszakra.
Ezúton is kérjük az érintett lakosság türelmét és a majdani járdaépítésben való segítségét!
A megvalósítás során arra törekszünk, hogy az utca lakói és az
arra járók legalább annyira megszerethessék majd az új zöldfelületet, mint amennyire a fenyőket kedvelték és magukénak tudták.
Amiért a Duna-parton fakitermelési ügy keletkezhetett:
Önkormányzatunk a tavalyi év nyarán belépett az erdőgazdálkodók körébe azzal a szándékkal, hogy a tulajdonában lévő erdőket megújítja. Az erdészeti szakhatóság az Önkormányzat részére
erdőtervet adott át, amely tartalmazta az átadott erdőterületeken
elvégezhető lehetséges és kötelező munkálatokat. Ez követően az
önkormányzat kezdeményezte az érintett erdőrészletek erdőterv
szerinti használatba vételét, ami a kitermelés, tuskózás, visszatelepítés, fenntartás munkafolyamatának megkezdését jelentette. Az
Önkormányzat pályázatot írt ki és a nyertes ajánlattevővel szerződést kötött. A nyertes pályázó alvállalkozója a fakitermelési kötelezettségének eleget tett, de sajnálatos módon munkáját részben
szakszerűtlenség kísérte, és olyan faegyedeket is kitermelt, amelyek kivágásával sérült a part menti sáv (elsősorban a 9/A részlet

vonatkozásában) védelmi funkciója, és főként a Duna-part soksok éven, de inkább évtizeden át apostagiakba ivódott látványa,
hangulata.
A történetben hangsúlyoznom kell, mert ez is a valósághoz tartozik: az Önkormányzat eljárási hibát nem vétett, minden tekintetben
a vonatkozó hatályos jogszabályok keretei között járt el, jogsértés nem keletkezett, és a fakitermelés során is elenyésző lett volna a szakszerűtlen beavatkozás jelentősége, ha nem a Dunát és a
Duna-partot szerető apostagiak számára talán legérzékenyebb területeken történik.
El kell ismernünk, hogy a község vezetése nem számolt az
apostagi embereknek, elsősorban az idősebbeknek a partrészt és
árteret benépesítő fákhoz fűződő igen erős érzelmi kötődésével.
És ez még akkor is igaz, és nem adhat számunkra felmentést, ha
tudjuk a korban előttünk járók elmondásából, hogy az apostagi
Duna-part az 1960-as évek közepén szenvedett azóta is gyógyítatlan sebeket - a stég és a hajdanvolt halászház közötti terület fáinak letarolásáról van szó.
Hogyan tovább, mit tehetünk, miként nyújthatunk gyógyírt a
jogos emócionális és a nagyon is gyakorlatias – a kirándulás, fürdőzés és horgászat meghitt környezetének eltűnése okozta – sérelemre? Nincs más lehetőség, mint a helyrehozatal, azzal a többlet
célkitűzéssel, hogy az eltűnt partot, árteret a réginél, az emlékekben őrzöttnél is szebbé tesszük.
Ezt megvalósítandó, önkormányzatunk kezdeményezte a jelenlegi erdőterv módosítását. A módosítás lényege, hogy az erdőt ne
az erdőfelügyelet eredeti terve szerinti nemesnyár csaknem kizárólagos dominanciájával telepítsük vissza, hanem olyan fajokkal,
amelyek jelenléte hosszú távra biztosítja az erdősültséget.
Az erdőkre vonatkozó jogszabályi előírások kedvező irányú
változása, a folyamatos erdőborítást biztosító kezelési módok előtérbe kerülése, jó reménnyel bíztatnak bennünket, mert csaknem
kötelezően elrendelik azokat a teendőket, amit egyébként is tenni
kellene. A folyamatos erdőborítást biztosító kezelési módok szorgalmazása ugyanis kissé leegyszerűsítve azt jelenti, hogy mindig
erdőben járunk, még az ártéren is, és ez azért jelentős pozitív változás, mert az ártéri erdők eddig erdész-szakmai szempontból is kissé periférikusan kezelt területek voltak, továbbá ez a szabályozás a
jövőben önmagában is kizárja a tarravágás lehetőségét.
Ezt a kedvező irányultságot erősíti az erdőtervezési alapelvek
pozitív irányú változása is. Esetünkben ez azt jelenti, hogy visszaállíthatóvá válik az ártéri erdők természetes szerkezete (növénytársulása) melynek látványa az apostagiak számára a Duna-partot
(árteret) jelentette.
Konkrétan: ismét olyan fő fafajok (hazai nyárok, fűzek stb.) és
elegyfajok (juhar, kőris stb.) kerülhetnek túlsúlyba a nemes nyárok
térhódításának visszaszorítása mellett, amelyek az apostagi emberek számára valósággá tehetik a régi parti erdő látványát.
Ezen dolgozunk, ezt fogjuk megvalósítani – az ártéri erdősítés
területén megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró
szakembereket is bevonva – azzal a többlet célkitűzéssel, hogy a
hosszú távon fenntartható erdőt kvázi parkerdőként adjuk vissza az
apostagiaknak, és majdani kialakítását (útrendszerét, létesítményeit) együttesen tervezzük meg.
Bízom benne, hogy a fentiekben említett „apostagi ember
Duna-partjának” eredeti állapotát is visszaállítjuk, remélhetően az
addigra megszerzett tapasztalatok birtokában.
Én magam hiszek abban, hogy bár megszüntettünk valamit,
melyhez érzelmileg sokan kötődtek, de helyette van esélyünk és
akaratunk létrehozni valami újat, valami jót.
Zakar Zoltán
polgármester
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HELYTÖRTÉNET
APOSTAG TÖRTÉNETE 2010-BEN

Február 5-én megemlékeztünk Nagy Lajos írónk születésének 127. évfordulójáról.
Versenyek voltak az iskolában a Magyar Kultúra Napja alkalmából. (1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc
Himnusz című versét.)
Óvodások, iskolások farsangi bált rendeztek.
Remekül sikerült a II. Hurka parádé, 12 csoport indult, s
nagyon jó volt a hangulat.
Március 15-én méltóképpen ünnepeltük nemzeti ünnepünket. Zakar Zoltán polgármester úr szép beszédet mondott.
„Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk Egy
Cél és Egy akarat.” – ezzel az idézettel és a fiatalok műsorával zárult az ünnepség.
Országgyűlési választások voltak.
Áprilisban került megrendezésre az I. Apostagi Katolikus Jótékonysági Bál, amelynek célja a templom fűtésének
megvalósítása, nagyon jól sikerült.
Az evangélikus templomban jótékonysági hangverseny
volt, a templom harangjának felújítására. A Solti Női Kórus
gyönyörűen énekelt a szeretetről, a békéről, a szabadságról.
Csorba Béla bácsi saját verseit olvasta fel, és Dér Gabriella
szépen énekelt. Az új harang szentelése és beemelése meg
is történt pünkösdkor, felemelő ünnepség keretében.
A Gyereknapon ünnepeltük a gyerekeket az óvodában és
az iskolában.
Ismét elballagtak a 8. osztályosok. Dudla Erzsébet igazgatónő gyönyörű gondolatokkal indította őket az életbe. „Ez az
a föld, ahova mégis mindenhonnan visszatérünk.”
50 éves általános iskolai találkozót rendezett az 1960ban végzett 8. osztály, szervezője Bodorné Vizi Magdika volt.
Júniusban Teleki Gergő zongoraművész zongoraestet tartott a Faluházban. Bach, Mozart művek csendültek fel, majd
Liszt, Bartók művek következtek.
Az apostagi gyerekek nyaraltak Balatonszárszón, valamint
a Vöröstó mellett a cserkészek, a református hittanosok pedig a Szelidi-tónál.
Megrendezték a XV. Ladik Fesztivált, ahol Varga Miklós
művész úr is fellépett. „Nem lettünk többen, de többek lettünk mindannyian.”
Olaszországból egy nagyszerű cselló együttes szerepelt a
Zsinagógában.
Méltóképpen ünnepeltük augusztus 20-át, Szent István
napját és államalapításunkat. Sok vidámság is volt benne.
Az apostagi születésű Csorba Károly fotóművész gyönyörű
képeit csodálhattuk meg a zsinagógában.
Cár Iván katolikus plébános vezetésével egy buszos zarándokúton vettünk részt, Pálosszentkúton. A pálos rend telepedett itt meg, a fehérruhás atyák, akiknek 3 jellemzőjük
van: az imádság, a magány és a vezeklés.
30 éves osztálytalálkozó volt, az 1980-ban végzett tanulók és tanáraik részére a Sörpatika udvarában, kellemes
volt. Szervezők voltak Tóth Sándor, Szegedi Katalin.
Jól sikerült a szüreti felvonulás és mulatság, sok fiatal vett
részt benne.
Önkormányzati választások voltak, az alakuló ülést 2010.
október 14-én tartották. A polgármester úr ismertette az elkövetkező ciklus főbb célkitűzéseit.
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Ács Tibor tanár úr tartotta az 1956-os október 23-i
ünnepség ünnepi beszédét, amely cselekedetre, tettekre
buzdított hazánk javára.
Építészeti fotókiállítást láthattunk a zsinagógában
Palotásné Tóth Orsolya építészmérnök munkája alapján.
A 3 felekezeti temetőt (evangélikus, református, katolikus)
Vidéki János, szabadszállási vállalkozó üzemelteti. Sor került
a katolikus templom felújítására, pályázati erőforrásból. A
karácsonyi miséket már a megújult templomban tartották.
Az apostagi gyerekek és felnőttek önzetlenül segítettekadományaikkal a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak.
Bensőséges ünnepségen emlékeztünk az Idősek Napja alkalmából a falu időseire.
A gyerekek örömére idén is megérkezett a Mikulás.
Mindenki várja a karácsonyt. Az egyházak ünnepi istentiszteleteket tartottak. A családok a találkozások, az együttlétek
örömét várják és egy boldogabb, békés újévet.
Nagy Istvánné
nyugdíjas tanár

ANYAKÖNYVI HÍREK
Köszönetnyilvánítás

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számomra te soha nem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Csak most tudom megköszönni mindazoknak, akik szeretett férjemet, Szűcs Györgyöt elkísérték utolsó földi
újtára,sírjára virágot, koszorút helyeztek.
felesége: Klári
Nem családi mulasztás miatt nem történt meg Erzsike
nénitől való búcsúzásunk. Ezúttal búcsúznak tőle:
Andrea és családja
Mihály
Gizella és családja
Keresztlányai és keresztfiai
a keresztkomák
több évtized óta tartó barátság után búcsúznak tőle barátnői
a volt énekkar tagjai
az osztálytársak
a Polgárőrség
a Polgármesteri Hivatal dolgozói
a Duna és a Rózsa utcai szomszédok, akiknek nagyon hiányzik
közeli és távoli ismerősök, akik szerették és mindig érdeklődtek hogyléte felől.
Nyugodjék békében!
Köszönetet mondok a magam és családom nevében
mindazoknak, akik Seres Antalné Erzsike néni temetésén
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
Nagy Józsefné
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ÜNNEPI BESZÉD – 2014. MÁRCIUS 15.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünneplők,
Kedves Fiatalok!

Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a hagyományos
március15-ei ünnepünkön, mellyel az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékének tisztelgünk. Amikor e beszéd megírására sor került, azon tűnődtem, hogyan kezdjek neki, mi legyen az a
fő irányelv, amelyre felfűzöm gondolatmenetet. 1848-49-ről sok
könyv, írásos dokumentum maradt fenn, sokszor, sokan, sokfélét
elmondtak már róla. Mégis számunkra, az utókor értékrendje számára mely magasztos fogalmak vannak a legnagyobb hatással?
Sőt, mi késztet bennünket arra, hogy minden év márciusában itt
találkozzunk, hogy együtt ünnepeljünk?
Hát persze, a példa. A példa, melyben sok egyformán gondolkodó magyar ember a történelmünk során már többször bebizonyította, hogy tudunk tenni magunkért. Tudunk mindent félretéve
összefogni, lelkesedő hittel együtt dolgozni ugyanazon célokért. Az
összefogás, a munka és a hit!

Tisztelt Megemlékezők, Tisztelt Ünneplők!

A nemzeti ünnepeket a tényeken túl az teszi ünneppé, hogy
kivétel nélkül minden magyar magáénak vallhatja és vallja. A megemlékezésünk úgy válik igazi ünneppé, hogy lehetőségünk adódik honfitársainkkal együtt emlékezni, közösen elgondolkodni azon,
hogy milyen erkölcsi üzenete van a 48-as szabadságharcnak.
E nemzeti nap olyan, mint egy családi ünnep. S hogy tudunk-e
méltó módon részt venni rajta, nemcsak attól függ, ki milyen kapcsolatban áll egymással, hanem, hogy viszonyra, véleményre,
hajdani sérelmekre való tekintet nélkül körül tudjuk-e ülni a nagy
asztalt? Együtt, összefogva, egy cél érdekében.
Vajon nem mond-e ellent a 48-as eszméknek az, hogy minden
politikai pártnak saját március 15-éje van? Nem ellentétes-e azzal az összefogással, melyet elődeink tanúsítottak, s melyet Wass
Albert versében úgy olvashatunk: „Kezet nyújtunk egymásnak és
megyünk és leszünk egy cél és egy akarat”.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szinte felkiált a párhuzam 1848 és a ma között. Ahogy akkor,
48-ban, ma is egyfajta forradalom zajlik hazánkban. Függetlenségért harcoltunk akkor is és ma is. 166 évvel ezelőtt Habsburgnak
hívták őket, ma „pénzvilágnak” hívjuk. Önkormányzati vezetőként
naponta szembesülök lehetetlen sorsokkal, családok veszítik el
munkahelyeiket, ezáltal otthonaikat és kerülnek kilátástalan helyzetbe, csak mert „rossz alkut” kötöttek egy bankkal, egy pénzintézettel. S pusztán azért, mert otthont, mert jövőt akartak teremteni.
Mi magunk itt, Apostagon is megtapasztalói vagyunk egy valódi
megújulásnak, átalakításnak. Újjászerveződött körülöttünk az oktatás, közigazgatás és a gazdaság. Többen vitatják, egyesek támadják
az átalakulás mértékét, mélységét, sőt irányát is. A negyedévszázada elkezdődött rendszerváltoztatás nem hozta meg azt a lelki, szellemi és anyagi megújulást, amelyre oly sokan vártak, vártunk. Az
akkori politikai fordulat a többség számára nem teremtette meg a
munka által joggal elvárható életkörülményeket, sőt, sokakat taszított súlyos élethelyzetbe. Tömegeket ábrándított ki a politikából,
sokaknak ingatta meg az összefogásba, a munkába és a demokráciába vetett hitét. Ezért szükségesek az átalakítások! Úgy hiszem,
hogy a ma nemzedéke, felnőtt és fiatal, azért kell, hogy küzdjön,
hogy ebben az országban teremtse meg saját, családi és nemzeti
közössége szebb, boldogabb, gyarapodó életfeltételeit.

Tisztelt Ünneplők!

Hol szavakban, tények által, érthetően szükséges magyarázni
dolgokat, hol célszerűbbnek találunk valamit, ami külön magyarázat nélkül eljut a szívünkig. Ilyenek a versek. Ilyen vers Wass
Albert: Üzenet haza című verse, amelyben az összefogás, és ilyen
Reményik Sándor: Erdélyi márciusa, amelyből a munka és hit gondolatai köszönnek vissza. Tanulmányainkból tudjuk, hogy az akkori

emberek sem értettek egyet mindenben, de tudtak egymással tárgyalni, meghallgatva a másik fél véleményét is, és ha kellett, beismerték saját tévedéseiket. Mi, magyarok, akikről az hírlik, hogy
ketten is háromfélét akarunk, egy pillanatra egymásba kapaszkodtunk, és mind ugyanazt a lelkesültséget éreztük. 1848-ban „Lettünk egy Cél és egy Akarat!” Mintha valami görbe tükröt tartana
elénk a történelem. Miről beszél? Hol van ma az egyetértés? Mintha csak elmondanánk az ünnepi, emelkedett hangulatú beszédeinket, de csak úgy megszokásból. Mintha csak részt vennénk az
ünnepségen! Mert így tanultuk, mert így tanították! Közben csak a
lényeg hiányzik belőle! A ’48-as lelkület! De a valósággal együtt hiszem, hogy’48 tanítani tud, mert tanítani akar!

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Hiszem azt, hogy bennünket, magyarokat sokkal több dolog az,
ami összeköt és összekovácsol, mint ami szétválaszt. A forradalom
és szabadságharc hősei is sokban különböztek egymástól.
Nagyon eltérő családból származtak, más-más gondolkodásmóddal rendelkeztek, különböző karakterek voltak, valami mégis
szorosan összefűzte őket. A hazaszeretet, a magyar nemzet szolgálata, a köz javáért való önzetlen munkálkodás. Tudtak együtt
dolgozni magasztos célokért, tudtak tenni a jövőért, a jövő nemzedékéért. S tudták a célokért életüket adni. Elszántak voltak.
Tudták, hogy több az ő életük, mint a pillanatnak, vagy csak épp
a holnapnak élni. 1848. nem buzdítani akar a mártíromságra, csak
figyelmeztetni, tanítani. Nem azt várja tőlünk a történelem, hogy
országos ügyeket vállaljunk magunkra. De azt igenis várja, hogy itt,
a mi szűkebb hazánkban, a közvetlen környezetünkben, szüntelenül továbblépjünk egy civilizáltabb világ felé. Ahogy eddig is tettünk
környezetünk szépítéséért, úgy negyvennyolc üzenete az is, hogy
tegyünk még többet. A mi kis világunk igazgatása, a mi közös életünk harmonikus alakítása épp olyan nagy dolog a mai viszonyok
közepette, mint amilyen a harcba vonulás volt százhatvanhat évvel ezelőtt. Ahogy elődeink gondoltak a jövőnkre, nekünk is gondolnunk kell az utókorra, egy Móricz Zsigmond-i megfogalmazással
élve “mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a hirtelen zsebre vágható pillanatnyi sikernek”.

Tisztelt Ünneplők!

Ahogy az imént mondtam, sok dolog összeköt bennünket. Ös�szeköt, nemcsak a teremtés rendjében kapott emberi tényező, a
nyelv, a kultúra, a közös történelem, egy ünnep, de összeköt bennünket a felfele tekintő hit, amely kapocs Isten és ember, ember
és ember között. Akkoriban függetlenségi harcunk ugyan elbukott, de az áldozat nem volt hiábavaló, a küzdelem meghozta gyümölcsét. A modern, polgári Magyarország megszületett, fejlődését
nem lehetett többé feltartóztatni. A kiegyezés után pedig hazánk
óriási fejlődésnek indult.
Ma is hasonló elszántságra és a jövőbe vetett töretlen hitre, bizalomra van szükségünk. Naiv lenne ez a bizakodás? Minden a
külső körülményektől függ, a magunk erejéből semmit nem érhetünk el? Nem az-e a kérdés, mi a magyarok érdeke? Ha eleve feladunk mindent, akkor valóban nem érdemeljük meg a jobb sorsot.
Ha 1848-49 hősei és kortársaik így gondolkodnak, akkor nem
születhetett volna meg a modern Magyarország!

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Hit, munka, közös akarat. Az 1848-as hősöket a hit érzülete vitte előre, hitük tettekbe, majd munkába fordult. Köteléket pedig a
közös akarat teremtett közöttük. Hittek a hazában, a szabadságban, és abban, hogy a magyarok sorsa jobbra fordul. Példát mutattak abban, hogyan dolgozhatunk mindannyian a magunk helyén
és a magunk lehetőségei szerint nemzetünk és lakóhelyünk, családunk javáért, amivel egyúttal saját javunkat is szolgáljuk.
Hit, munka, közös akarat! Legyen ma ez negyvennyolc üzenete!
Zakar Zoltán, polgármester
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GYŐZELEM DUNAVECSÉN
Február 21-én edzőmérkőzést játszott utánpótlás csapatunk
Dunavecsén. Ez volt a csapat első igazi megmérettetése, amióta
szeptember végén elkezdtük az edzéseket. Az első pár percben félénken játszottak a fiúk, aminek eredményeként ellenfelünk meg
is szerezte a vezetést. Szerencsére a kezdeti félénkség elmúlt, a
csapat pedig átvette a játék irányítását. Sikerült több gólos előnyre
szert tenni, aminek a birtokában már nyugodtan játszhattak a gyerekek. A mérkőzés utolsó 10 percében ellenfelünk játéka feljavult
és szorosabbá tudták tenni a mérkőzést. A mérkőzés végeredménye: Dunavecse – Apostag 5:8.
Szeretném megköszönni a csapatot elkísérő szülőknek, illetve
családtagoknak a lelkes bíztatást, és a remek hangulatot, amit a
sportcsarnokban teremtettek!
A csapat tagjai: Bognár Bence, Dér Patrik, Fülöp Roland, Jankovics
Attila, Kun József, Pintér Dominik, Polgár Szabolcs, Szarvas
Márton, Szuhánszky Benjámin

HURKA PARÁDÉ 2014.
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK...
A Petőfi Népe 2014. április 7-ei számában jelent meg Bognár
Katalin 8. osztályos tanulónkról a következő cikk:
Szövegértésben másodszor is különdíjas lett a diáklány
AZ APOSTAGI Nagy Lajos Általános Iskola növendéke, Bognár Katalin különdíjat kapott a Dr. Szabó Miklós országos
szövegértési versenyen. A Petőfi Népe ajánlott fel könyvutalványt a legjobban teljesítő megyei résztvevőnek, ezt érdemelte
ki a nyolcadikos diáklány.
A kiskunhalasi Bibó István Gimnázium által évente meghirdetett versenyre 7–8. osztályosok nevezhetnek.
Katalin tavaly, és rendhagyó módon, már hatodikos korában
is ott volt a megmérettetésen. Tavaly a legtöbb pontszámot érte
el a felolvasás és szövegértés fordulóban. A megszerezhető harmincból 29 pontot kapott a zsűritől. Teljesítményét akkor a legjobb felolvasónak járó különdíjjal jutalmazták a szervezők.
– Idén a harmadik, szóbeli fordulótól tartottam a legjobban,
de ezúttal is ebben voltam a legjobb – meséli Kata. – A második, írásbeli fordulóban nem tudtam befejezni a feladatsort,
nem voltam elég gyors. A felolvasásban viszont helytálltam. Felkészítő tanárom Dudla Erzsébet igazgató és Kovácsné Vászon
Mária osztályfőnököm volt, így az ő érdemük is a siker. Nem az
irodalom, hanem a matematika és a kémia a kedvencem. Utóbbiak érdekesek és lekötnek, a humán tantárgyak viszont jobban
mennek, miután könnyebben megmaradnak a fejemben. Kata
közgazdásznak készül. A középiskolai felvételin a dunaújvárosi Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolába jelentkezett.
A központi írásbeli dolgozat után az első helyen szerepel az iskola felvételi listáján.
forrás: Baon
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FARSANG A PÖTTÖMKERT ÓVODA NAGYCSOPORTJÁBAN
Minden évben nagy izgalommal készülünk a farsangi mulatságra, hiszen ilyenkor nem a megszokott napirend szerintzajlik a
délelőtt. Napokkal előtte feldíszítjük a csoportszobát, díszes
álarcokat, szemüvegeket készítünk.
Ebben az évben február 17-én tartottuk télbúcsúztató mulatságunkat.
A nagycsoportban az idén nemcsak a gyerekek, hanem a
szüleik, az óvó nénik – és a dadus néni is – jelmezt öltöttek.
Jó volt látni a sok boldog gyermekarcot, amint együtt bemutatkoztak jelmezeikben, édesanyjukkal, édesapjukkal.
Nagyon ötletes jelmezek készültek.

Köszönöm a szülőknek azt a sok finomságot és együttműködést, amivel hozzájárultak a nap karneváli hangulatához.
Anikó óvó néni

ISKOLAI FARSANG
KÉPEKBEN

Busók Apostagon

A jókedvről gondoskodtak a vicces játékok, lufifújó és
szörpivó verseny, melyben a szülők és a gyerekek közösen
kipróbálhatták ügyességüket. A győztes jutalma matrica
volt, valamint a felfújt lufikat mindenki hazavihette. Ezután
következett a nap fénypontja, a délig tartó eszem-iszom,
dínom-dánom.

Kis Minyon család

1. osztály kis kutyusai és a tanító nénijük, mint
Szörnyella DE Frász
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AZ APOSTAGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
FELTÁMADÁS ÜNNEPI ÖRÖMHÍR-LEVELE
Áldás, békesség!
„Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk,
vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja!” … énekeljük
szép húsvéti énekünkben.
Nem szólhat és nem is kell,
hogy másról szóljon a hír, mint erről a csodáról és örömről, hogy
Krisztus legyőzte a halált! Nem
húsvét, mert nemcsak a hús vételéről, húsevésről van szó! Nem is tojást tojó nyusziról szól
az ünnep!
A Feltámadott Úrról, aki alázatosan, szamárháton, hozsannát zengedező tömeg közepette bevonult Jeruzsálembe,
majd alázatosan megmosta tanítványai lábát, még Júdásét
is, az árulóét, majd fogadta áruló csókját, elfogadta alázatosan Péter tagadását,
Kajafás és Pilátus ítéletét, a köpdösést, ütlegelést, keresztcipelést, majd a keresztre feszítést, és végül azt, hogy
mindenki elhagyta, még az Atya is!
Kimondva, a mi életünk legfontosabb szavát: „Elvégeztetett!” Érted, értem, mindannyiunkért! Aztán feltámadt, legyőzve a halált: érted, értem, mindannyiunkért! Kell ennél
nagyobb vigasztalás és örömhír? Ragadd meg, mert a tiéd
is!
Kárpátalján, a húsvét ünnepén ma is úgy köszönnek egymásnak az emberek, hogy: „Krisztus feltámadt!”
A válasz: „Valóban feltámadt!” Jöjjünk el a Gyülekezet
közösségébe és köszöntsük így egymást!

Várjuk Testvéreinket
a következő alkalmakra:
2014.04.12., Szombat 15:00 Templomtakarítás
2014.04.13., Virágvasárnap 10:00 A gyermek istentiszteletesek és énekkarosok szolgálatával a Templomban
2014.04.16., Szerda 18:00 Bűnbánati, úrvacsorai felkészítő alkalom Boza Kristóf (Sáregres)
2014.04.17., Nagycsütörtök 18:00 Bűnbánati, úrvacsorai felkészítő alkalom Kovács Enikő (Kulcs-Rácalmás)
2014.04.18., Nagypéntek 18:00 Passiós Istentisztelet
hittanos gyermekeink szolgálatával a Templomban
2014.04.19., Nagyszombat 10:00-16:00 Tavaszi
játszóház: húsvéti és anyák napi kézműveskedés, készülődés
2014.04.20., Húsvétvasárnap 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet a Templomban
2014.04.20., Húsvétvasárnap 15:00 Úrvacsorás Istentisztelet – Dunaegyháza
2014.04.21., Húsvéthétfő 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet a Templomban
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2014.05.04., Vasárnap 10:00 Anyák napi Istentisztelet
gyermekeink szolgálatával a Templomban
2014.05.17., Szombat 20:00 Református Jótékonysági
Bál a Kultúrházban
2014.05.29., Áldozócsütörtök 18:00 Áldozócsütörtöki Istentisztelet a Templomban
2014.06.08., Pünkösdvasárnap 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet a Templomban.
Ezen a délelőttön konfirmálnak fiataljaink és köszöntjük az
50 éve konfirmáltakat, utána szeretetvendégség lesz a Gyülekezeti Házban
2014.06.09., Pünkösdhétfő 10:00 Úrvacsorás Istentisztelet a Templomban
2014.06.15., Vasárnap 10:00 Tanévzáró Istentisztelet a
Templomban, utána családi nap, közös főzés, játék az udvaron
Testvéri köszöntéssel az Egyházközség nevében:
Zakar Jánosné
gondnok

Szanyi Ferenc
lelkipásztor

KÖZBIZTONSÁG!

TISZTELT APOSTAGIAK!
Az elmúlt félévben sajnálatosan több vagyon elleni bűncselekmény történt Apostagon. Nevesítve:
lakásbetörés. Többen megkérdezték tőlem, hogy
hogyan lesz, hogyan tudjuk az értékeinket megóvni.
Azt szoktam mondani, hogy Önök is kellenek hozzá,
figyeljünk egymásra..., illetve a mi részünkről – polgárőrök, rendőrök – még megfeszítettebb közterületi jelenlétre van szükség.
Sikerekről is be tudok számolni.
A megtörtént öt lakásbetörésből háromnál a dunántúli betörőket sikerült beazonosítani, elfogni.
Kettő esetben előrelépések vannak, de erről még
a nyomozás érdekében nem árulhatok el többet, de
ígérem, be fogok róla számolni.
Egy dolog biztos: Apostag a betöréses lopások felderítésének számát tekintve kiemelkedő. Ezt – szerencsére – a „másik oldalt” dolgozók is tudják....
Csehi Mihály r. tzls
körzeti megbízott
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„ÚGY SZERETTE ISTEN A VILÁGOT, HOGY EGYSZÜLÖTT FIÁT ADTA, HOGY
AKI HISZ BENNE, EL NE VESSZEN, HANEM ÖRÖK ÉLETE LEGYEN.” (JN 3,16)
BÖJT

Hogyan lehet kiegészíteni a következő szót: Böjt...l...? Milyen betűket írnál a pontozott részre? Az alábbiakban néhány lehetséges
megoldást adok.

Böjtölő

Sokan vannak, akik tudatosan vállalják a böjtölést. Amikor
interneten rákeresek, sokféle módját találom a böjtölésnek a
„kenyéren-vízen”-től a vegás csodaétkekig bezárólag. A kulináris
böjt arról szól, hogy speciális fogyókúrát alkalmazok magamon,
ami azonban még élvezhető is. A szervezet megtisztítására tett kísérlet azonban könnyen károssá lehet, ölhet, nem beszélve arról,
hogy pusztítja, öli az igazi böjtöt is.

Böjtelő

A húsvétot megelőző időszakban előkerülnek a divatossá vált böjti szokások. Az üzleti szféra már elővette a nyuszikat, sorra jelennek meg az újabb és aktualizált locsolóversek... szezonális termék
a böjt. Mint azonban a neve is mutatja, ez még nem az igazi, ez
csupán az előleg, a bevezető. De hol az igazi? Megtalálom-e, rátalálok-e a böjt értelmére, küldetésére? Sokak számára marad a böjt
mindig csak „előzetes”, mint egy mozireklám.

Böjt élő.

Furcsa ilyen pozitív, életigenlő kifejezést használni egy lemondásként, önmegtagadásként a köztudatba jutott időszakra.
Böjt mindig a tavaszi időszakra esik, amikor minden az életről,
a megújulásról szól. Erről kell szólnia! De nem az étkezési vagy
a vásárlási szokások megújulásáról, hanem a lélek megújulásáról, Istennel való kapcsolatom megújulásáról. Ezt kell átértelmeznem, újragondolnom. Ha ezt meg tudom tenni, akkor a tavaszi
frissesség és üdeség nem csak egy áhított utópia lesz az életemben,
hanem valóság.

„FUTOK”

Gyakran mondjuk: „Rohanok, nem érek rá!” „Rohanás az életem!”
„Nincs egy perc nyugtom!” és lehetne még sorolni... Hová? Miért?
Ha ilyenkor valaki megfogná a kezünket és mélyen a szemünkbe
nézve megkérdezné: „Tényleg muszáj rohannod?”, akkor az esetek
nagy többségében azt kellene mondanunk: „Nem.” És mégis rohanunk – otthonról a munkába, munkából otthonunkba, ki a kertbe,
a TV vagy a számítógép elé, az asztalhoz, vagy el onnan, házastársunkhoz, vagy el tőle...
„Futok a cél felé...” énekeltük április 5-én délután, amikor megszerveztük az I. Apostagi Böjti Tájfutóversenyt, ami a „FUTOK” fantázianevet kapta. Nem csupán azért mert a 34 induló és célba érkező versenyző szeme előtt akár 1, akár 10 km megtétele után a
kihelyezett szalag jelentette a futás értelmét, hanem azért is, mert
a megelőző héten estéről estére egy futóverseny pillanatképein keresztül engedtük szívünkbe ültetni az örömhírt.
Mit jelent egy ember számára Isten országába bejutni? Ugyanazt, amit 10 km megtétele után a célba érve érez az ember. Ezt
csak az tudja, aki elsőnek ért be vödörnyi homokkal és Dunakaviccsal a cipőjében, aki a célszalag után elterülve a földön levegő után kapkodott, vagy aki utolsóként ugyan, de gyermekei kíséretével és biztatásával tette meg az utolsó száz métereket. Az érti,
aki a futás közben elolvasta a kihelyezett gondolat- és imádságébresztő igéket, mondatokat, és miközben a gáton haladt „egyenest
a cél felé”, végigtekintett életén, s feltette a kérdést: „mi ÉLETem
célja?”
Hozzád is szól a kérdés: hová rohansz? A vesztedbe? A munka,
a szórakozás, az ital vagy a „másik” után való rohanás „CÉL”-ja a
pusztulás.
„Uram, te vagy a célom... Szaladok hozzád én... Futok a cél felé”

Errefelé már inkább érdemes szaladni, futni, küzdeni – fáradságot
nem kímélve. Életünknek egyszer vége szakad itt, a földön.
Mi lesz akkor? Mi lesz azután? Őszintén kell imádkoznunk a futóverseny fantázianevét is:
Fenséges Uram, Taníts Országod Keresnem!

VERS
Kosztolányi Dezső: Fasti

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellő szárnyal át.
Pöttöm fiúcskák nagy hasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
Megrészegül az illaton a föld,
S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –
Kelet felől egy sírnak mélyiből,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.

ÜNNEPI ALKALMAINK

március 30. – április 4., 18.00: Tavaszi Örömhírvetés
április 5., 15.00: Apostagi Böjti Tájfutás
április 10., 18.00: Presbiteri gyűlés
április 13., 09.30: Virágvasárnapi istentisztelet
április 15., 16.30: Passió-előadás az evangélikus templomban
április 17., 17.00: Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékezünk
április 18., 17,00: Nagypénteki kereszt-ünnepünk.
április 20., 09.30: Húsvéti feltámadás-ünnepünk úrvacsorával
április 21., 09.30: Húsvéti feltámadás-ünnepünk úrvacsorával
május 31., Egyházkerületi Missziói Nap Orosházán
június 1., Egyházközségi közgyűlés az istentisztelet után
június 9., Gyülekezeti Családi Nap Apostagon

ÉNEK (EvÉk: 215)
1. Jézus, Megváltónk sírba szállt, Bűnünkért hullott vére, Ámde levert poklot, halált Harmadnap reggelére. Ezen örvendezhetünk,
És dicsérhetjük Istenünk. Zenghet a halleluja! Halleluja!
2. Eljött Istennek szent Fia, Érettünk síkra szállott. Széttörve már a
rabiga: ő szerzett szabadságot. Ki rettegné a halált, Ha elvesztette hatalmát, Ha nincs fullánkja, mérge! Halleluja!
3. Ilyen bajvívás nem volt még. Küzdött halál és élet, Mígnem a
halál erején Az Élet győztessé lett, S az ige valóra vált: Krisztus
halála a halált Elnyelte, megcsúfolta. Halleluja!
4. Ő, akit Isten rendelt rég: Húsvéti, tiszta Bárány. Váltságul adta
életét Golgota keresztfáján. Ajtónkon szent vére jel. Ha hitünk
reá mutat fel, Sátán, halál nem árthat. Halleluja!
5. Nagy örömmel vigadozzunk Jézusunk győzelmében! Feltámadott a mi Napunk Tündöklő, tiszta fényben. Kegyelme a napsugár, S ha szívünk beragyogta már, Bűn éjjelének vége! Halleluja!
6. Húsvét mennyei kenyerét Várja éhező lelkünk, Életadó eledelét,
Hogy győztes erőt nyerjünk. Krisztus ez a szent kenyér. Más kenyéren a hit nem él. Benne mienk az élet. Halleluja!
(Wipo 990?-1048 latin éneke (Victimae paschali laudes) és XII.
századi német ének nyomán Luther Márton 1483-1546.)
Selmeczi Géza evangélikus lelkész
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KEDVES OLVASÓK!
Tisztelettel bemutatkozom: Zsidóné dr. Faragó Mónika vagyok,
a 2013. március 01. napjától működő Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. A hivatal személyi állományát az
apostagi és a dunaegyházi köztisztviselők alkotják. A jegyző heti
3 alkalommal: hétfő – szerda - pénteki napokon Apostagon, kedden-csütörtökön Dunaegyházán tart fogadónapot. Az ügyfelek
8-16, pénteken 12 óráig kereshetnek fel személyesen telefonon, e-mailben.
A közös hivatal felállásával a hivatal munkájában ezen kívül
változás nem történt, a személyi állomány, és az ügyfélfogadási idők változatlanok. Továbbra is készséggel állunk a lakosság
szolgálatára.
Az elmúlt időszak néhány lakosságot érintő változásról szeretném tájékoztatni az érdeklődőket, majd egy nagyobb lélegzetű
témáról tájékoztatok.
Elsőként egy friss esemény kapcsán felhívom a lakosság figyelmét, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2014.
március 22-től visszavonásig érvényes tűzgyújtási tilalmat rendelt el Bács-Kiskun megyére. Tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az
ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon.
Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a
vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
Több helyen továbbra is része a gazdálkodásnak a kora tavaszi rét- és tarlóégetés.
Sajnos, a gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz
könnyen átterjed a környező erdőkre, értékes természeti területekre is. A tűz tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még nem
zöldült ki, és az előző évről nagy mennyiségű elszáradt lágyszárú
növényzet, illetve lomb található a területen. A vékony, néhány
centiméter vastag növényi részek akár hideg, csapadékmentes
időben is pár nap alatt kiszáradnak, és könnyen lángra lobbannak. A lángokat már egy közepes erősségű, váltakozó irányú szél
is továbbviheti a szomszédos gyep- és erdőterületekre.
Felhívom tehát a lakosság figyelmét, hogy fokozottan ügyeljünk környezetünkre és kellő odafigyeléssel előzzük meg a
katasztrófákat!
Az Önkormányzat képviselő-testülete helyi rendeletet alkotott
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
A közszolgáltató továbbra is a DUNANETT Kft. A rendelet szerint lehetőség van 80 literes kuka/hulladékgyűjtő edény igénybevételére is abban az esetben, ha az ingatlanon maximálisan
kettő fő van bejelentve állandó vagy ideiglenes lakosnak.
Amennyiben az ingatlanon nincsen senki bejelentkezve, akkor
a hulladékszállítási díj fizetése alóli mentesítést, kedvezményt a
Dunanett Kft-nél kell kérelmezni. A 80 literes kuka és a lakatlan
ingatlan esetében is a járási hivatal igazolása – hatósági bizonyítvány - szükséges. Ezt helyben lehet intézni, a járási ügysegédnél.
A hatósági bizonyítvány egy évre érvényes. Az egy év elteltével
újra kell igényelni és a Dunanett felé újra elküldeni.
Az ingatlantulajdonos kötelessége bejelenteni a Dunanett felé
a változásokat!
Fontos változásra hívom még fel a figyelmet! Az óvodai és iskolai étkezési térítési díjak befizetésének rendje változott.
Az óvodások étkezését az óvodában, az iskolásokét a polgármesteri hivatalban kell megtenni, minden hónapban két alkalommal: a hónapok első és második szerdáján.
A befizetés előre történhet meg az adott hónapra. A következő
hónapban jóváírjuk a hiányzásokat.
Kérem a szülőket, hogy figyeljenek oda a befizetések időpontjára, valamint a hiányzások bejelentésére! Csak abban az esetben tudjuk elfogadni a lemondást a következő napra, ha a szülők
9 óráig jelzik, hogy a gyermek például beteg lett.
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Végül röviden szeretnék a földekkel kapcsolatosan tájékoztatást adni.
A településen viszonylag gyakori a földek adás-vétele, illetve
bérleti jogviszony bejelentése. Köztudomású, hogy új földtörvény lépett hatályba. Több törvényt, illetve rendeletet kell összehangoltan alkalmazni, mely sok nehézséget okoz a gyakorlatban.
A jogszabályok időben elcsúsztatva lépnek hatályba.
A törvény tételesen meghatározza azoknak a körét, akik földtulajdont szerezhetnek.
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy tulajdonjogát érintő
más jogügyletet írásba kell foglalni és az okiratoknak meghatározott tartalmi és formai kellékekkel kell rendelkezniük.
Különböző eljárásokkal kell folytatni, melyekben részt vesznek:
a jegyző, a járási/megyei földhivatal, a későbbiekben megalakuló földbizottság.
A jegyző a kifüggesztési eljárásban vesz részt, mely eljárás díjés illetékmentes.
A kifüggesztéshez közzétételi kérelmet kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá 4 példányban az egységes okiratba foglalt
adás-vételi szerződést. Hiánypótlásra van lehetőség.
A nyilatkozattételre nyitva álló határidő letelte után – iratjegyzékkel együtt - kell továbbküldeni a szerződést vagy az elővásárlásra jogosultnak, vagy az eladónak, vagy a földhivatalnak.
Fontos feladat a közeljövőben a földbizottság megalakítása.
A földbizottságot a települési Önkormányzat közigazgatási
területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszövetkezetek, más természetes személyek és jogi személyek alkothatják. Apostag esetében a bizottság 5 tagból fog állni.
A helyi gazdálkodói közösség közgyűlését a jegyzőnek kell ös�szehívnia.
A mezőgazdasági és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
törvény szerint 2014. év
tavaszától mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat
szerzése engedélyköteles lesz, mely engedélyhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szerezni.
Ha a településen helyi földbizottság megalakítására 2014.
május 01. napjáig nem kerül sor, illetve ha a megválasztott helyi
földbizottság működésképtelen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) területi szerve veszi át a szerepét. A termőföldvásárlást ebben az esetben a NAK megyei elnöksége hagyhatja jóvá.
Helyi gazdálkodói közösségek
A hazai települések közigazgatási területén földet használó
földművesek, mezőgazdasági
termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként úgynevezett helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.
Hogy melyik fogalom mit jelent a helyi gazdálkodói közösségben,
azt a jogszabály pontosan meghatározza.
A helyi földbizottság
A helyi földbizottságok a fent meghatározott helyi gazdálkodói közösségek képviseleti szervei, melyeket a közösség tagjai
választanak meg. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább 3,
legfeljebb 9 főből áll.
A bizottság választással jön létre, melyhez a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését.
Megjegyzés: Mivel a részletes végrehajtási rendelet még nem
született meg, így több kérdés is válaszra vár a megalakulással
kapcsolatban!
Kérdésekkel, észrevételekkel továbbra is várom a tisztelt ügyfeleket!
Zsidóné dr. Faragó Mónika
jegyző
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KONYHALESEN
Húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe

aprítógépben összevágjuk, vagy nagyon apróra daraboljuk, majd az
összetört krumplihoz adjuk az egyik tojással és 2 ek. Liszttel együtt.
Sózzuk, borsozzuk, alaposan összedolgozzuk, és hosszúkás rudakat formálunk belőle. Hagyományos módon bepanírozzuk: lisztbe,
tojásba, zsemlemorzsába forgatjuk.
Egy serpenyőben olajat forrósítunk, majd kisütjük benne a
kroketteket. Tartármártást kínálunk mellé.

1. Töltött tojás mustáros-snidlinges ököruszállyal
Hozzávalók 4 főre:
15 dkg főtt hús (húslevesből)
6 db tojás
1 ek. mustár
só, frissen őrölt bors, citromlé
kis csokor snidling
A főtt húst apró kockákra vágjuk, a tojásokat keményre főzzük,
megpucoljuk, és hosszában kettévágjuk. Kiszedjük a sárgáját és 4
fél tojásfehérjével együtt összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a mustárt,
a húst és a snidlinget, sózzuk, borsozzuk, majd jól összekeverjük.
Ezután kanállal visszatöltjük a fél tojásokba (8db) Tetejét díszíthetjük snidlinggel.

4. Hortobágyi rétes
Hozzávalók 2 rúd réteshez:
1 csomag (6lapos) rétestészta
Töltelékhez:
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
2 ek. őrölt pirospaprika
1-1 ek. piros arany és gulyáskrém
30 dkg darált csirkemell
kevés só és frissen őrölt bors
2,5 dl tejföl
Összeállításához:
2 ek. olaj
2 púpos ek. zsemlemorzsa
A rétesek tetejére 1 ek. olaj
A töltelékhez megpucoljuk a vöröshagymát és a fokhagymát. A
vöröshagymát lereszeljük a reszelő nagy lyukú oldalán, a fokhagymát összezúzzuk.
A zsírt mérsékelt lángon kevergetve felmelegítjük és néhány perc
alatt megfonnyasztjuk rajta a vöröshagymát, majd hozzáadjuk a
fokhagymát, és azonnal lehúzzuk a tűzről. Meghintjük őrölt paprikával és hozzá adjuk a Piros Aranyat és a Gulyáskrémet, meg a darált csirkemellet. A csirkés pörköltet visszatesszük a mérsékelt tűzre, sózzuk, borsozzuk, 1-2 percet kavargatjuk, majd lefedjük és
12-15 perc alatt összepároljuk.
A sütőt előmelegítjük 200°C-ra és sütőpapírt fektetünk egy kb.
30x40 cm-es tepsibe. Enyhén benedvesítünk két nagy konyharuhát, majd mindkettőre ráfektetünk 1-1 réteslapot.
A lapokat ecsettel vékonyan megolajozzuk, aztán rájuk terítünk
1-1 újabb lapot, amelyet szintén megolajozunk, és rá újabb réteslapok kerülnek. Ezek viszont már nem kapnak olajat, helyette a felénk eső hosszabbik oldalukon üresen hagyunk alul kb. 2 cm-es
peremet és a peremmel párhuzamosan kiszórunk 4-5 cm széles
sávban 1-1 púpozott ek. zsemlemorzsát. Erre kerül majd a töltelék.
Az elkészült pörkölthöz hozzákeverjük a tejfölt, és az így kapott
tölteléket egyenletes arányban szétosztjuk a réteslapok zsemlemorzsás felületén.
Ezután a réteseket a konyharuhák segítségével felcsavarjuk,
majd átemeljük a tepsibe, és a tetejüket vékonyan beolajozzuk.
A sütés kb. 10-15 perc. Az aranybarna réteseket csak akkor szabad felszeletelni - fűrészfogú késsel -, ha már langyosra hűltek.

A húsvétot megelőző böjti napok után mindannyian vágyunk arra,
hogy a megszokottól eltérő, ínyenc falatok kerüljenek az asztalra.
Ilyenkor a főszereplő a tojás és a sonka, na meg a tárkony.
Húsvéti reggeliként, de vendégváró falatként is kínálhatjuk a töltött tojást, mustáros-snidlinges ököruszállyal. Magában is men�nyei, de salátával és fokhagymás pirítóssal az igazi.

2. Húsvéti aprópecsenye
Hozzávalók 4 adaghoz:
50 dkg pulykamell
Só, frissen őrölt bors
2 ek. finomliszt
1 csokor újhagyma
30 dkg főtt, füstölt sonka
1 doboz v. üveg őszibarack befőtt
3 ek. olaj
5 dkg vaj
A mártáshoz:
3 dl tejszín
1 dl tejföl
2-3 ek. tejszínes torma
1 púpos ek. étkezési keményítő
A pulykamellet ujjnyi csíkokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk és ös�szeforgatjuk a liszttel. Az újhagyma fehér szárát felaprítjuk, a sonkát 1x1 cm-es kockákra daraboljuk. Az őszibarackot lecsepegtetjük és 1 cm vékony csíkokra szeleteljük.
A mártás hozzávalóit kézi habverővel simára keverjük. Az olajat
és a vajat mérsékelt lángon összeolvasztjuk egy serpenyőben,
majd megforrósítjuk és nagy lángon pár perc alatt kevergetve átpirítjuk rajta a sonka kockákat. Miután szép színük lett, szűrőlapáttal
kiszedjük és félretesszük.
A serpenyőbe beledobjuk a pulykacsíkokat és nagy lángon néhány perces kevergetéssel megpirítjuk őket. Lehúzzuk a serpenyőt
a tűzről, óvatosan beleöntünk 1 dl vizet, és a pulykacsíkokat mérsékelt tűzön, 5 perc alatt, lefedve, néha megkeverve átpároljuk.
A kész pulykacsíkokhoz hozzáadjuk a hagymát és a megpirított
sonkakockákat, aztán megvárjuk, hogy a hagyma megfonnyadjon.
Ekkor a serpenyőbe beletesszük az őszibarackot és a tormás mártást, majd 2-3 perc alatt folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük.
Tálaláskor apróra vágott snidlinget szórunk rá.
3. Sonkás burgonyakrokett
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg burgonya
20 dkg főtt sonka
2 tojás
2 ek. liszt + a panírozáshoz
kb. 5 ek. zsemlemorzsa
só, bors, olaj a sütéshez
A megmosott burgonyát héjában, sós vízben puhára főzzük. Mikor kihűl, meghámozzuk és krumplinyomóval összetörjük. A sonkát

Kívánok mindenkinek hasznos és eredményes időtöltést a konyhában, a húsvéti előkészületekben és Kegyelemteljes, áldott
ünnepeket!
Dr. Reha Józsefné
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MEGEMLÉKEZÉS NAGY LAJOSRÓL,
SZÜLETÉSÉNEK 131. ÉVFORDULÓJÁN
Bár községünk jeles fiát, Nagy Lajos, Baumgartner-díjas írót – aki
1948-ban az elsők között kapta meg a Kossuth-díjat –, az Írósszövetség a „Tűrt” kategóriába sorolta be, bár válogatott novellás
kötetét nem sorolták be a „Magyar Klasszikusok” könyvsorozat keretében kiadott művek közé, mi, apostagiak, írónk irodalmi hagyatékát értékes örökségnek tarjuk, Nagy Lajost, „E TÁJ SZÜLÖTTÉT”
tanítómesterünknek tekintjük.
Büszkék vagyunk rá. Neki köszönhetjük, hogy kis falunk kitörölhetetlenül belekerült a magyar irodalomba. (Kiskunhalom, Tanyai
történet, A falu álarca, Falu, Három boltoskisasszony) Örültünk,
hogy az M3-as tévécsatorna, melynek szlogenje: „Az érték érték
marad”, a közelmúltban sugározta ennek a műnek a TV-film változatát. (Csak úgy mellékesen megjegyezve: N-L.-nak közel 10 művéből készült film.)
Mi, a helyi Nagy Lajos Társaság tagjai, azt vállaljuk, hogy írónknak az I. világháború előtti magyar társadalom állapotára jellemző
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megállapításai ma is időszerűnek látszanak: „Elismerem, hogy az
akkori időkben jogosan ragaszkodott minden ember a pénzéhez.
A pénz volt az atyaisten. Pénzért mindent lehetett kapni. Pénzért
gyakran még az egészséget is meg lehetett vásárolni. A pénz biztosította a jövőt, megakadályozta, hogy az ember öregségére az utcára kerüljön. Az országok pénzért viseltek egymás ellen hadat. Az
országokon belül egyesek pénzért harcoltak egymás ellen. Akinek
pénze volt, azt tisztelték, előre megsüvegelték. Pénzen meg lehetett venni az igazságot.” (N.L. „A lázadó ember” c. önéletrajzi művéből.)
Megemlékezésünket ezzel a Nagy Lajostól származó idézettel
zárjuk:
„A múltat tanulságok szerzése céljából át és át lehet tanulmányozni, túlságosan sokat nem kell rajta rágódnunk, tekintetünket
előre (a jövőre) kell irányítanunk!”
Babucsik Pál

