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MEGHÍVÓ
Kisapostag Község Önkormányzata
2018. február 5-én 17 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Községháza kultúrtermében, melyre

tisztelettel meghívja a falu lakosságát.
Kisapostag Község Önkormányzata nevében:

Nagy Attila
polgármester

kedves Falubeliek!

Február 10-én DISZNÓVÁGÁSSAL
egybekötött TÉLTEMETŐ ÜNNEPSÉG lesz
falunkban, amelyre szeretettel invitálunk minden kedves
érdeklődőt.

A program 7 órától, a disznótorral kezdődik a régi
óvoda épületében. Az idelátogatók bepillantást nyerhet-
nek a feldolgozás menetébe, és folyamatosan kóstolhat-
nak az elkészült disznóságokból. Az előállítás folyama-
tába bárki bekapcsolódhat, sőt, várjuk a lelkes, segítő
kezeket. 

14 órától a hagyományos téltemető veszi kezdetét a
sportpályán. A gyerekeket játékokkal, kézműves foglal-
kozással várjuk. A tél elűzéséhez ijesztő jelmezbe búj-
hatnak, a legfélelmetesebb „busókat” díjazzuk. Min-
denki búcsút mondhat bújának, bajának a gondűző cé-
dulák megírásával.

15 órától a Duna-partra vonulunk, ahol elégetjük a
kiszebábot. Hozzanak minél hangosabb zajkeltő eszkö-
zöket, hogy biztosan elűzzük a telet. A felvonulókat tea,
forralt bor, sült kolbász várja. 

A jó hangulat garantált!

Várunk mindenkit szeretettel!
Pere Nikolett

Bensőséges karácsonyi ünnepséget rendeztünk 2017. de cem -
ber 22-én, a Községháza mellett elhelyezett adven ti koszorú-
nál, amely közös gyertyagyújtással és a Nőegylet Dalkörének
dalcsokrával vette kezdetét. A negyedik gyertyát Bartalos
Mihály és kislánya, Maja Saron gyújtotta meg a falu adventi
koszorúján, majd a kultúrteremben folytatódott az ünnepség,
melynek háziasszonya Pere Niko lett volt. Nagy Attila polgár-
mester ünnepi köszöntője és gyertyagyújtás után a Suplicz
Mihály vezette Baracs Néptáncegyüttes lépett színpadra, és
mutatta be nagy sikerrel műsorát. Őket iskolánk, a Benedek
Elek Tagintézmény diákjainak műsora követte, melyet a tanító
nénik, Szolnokiné Varga Zsuzsanna és Dortné Tibay Emese
tanított be. 

Folytatás a 7. oldalon

dddd Falukarácsony, közösségünk ünnepe dddd



A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft., mint felelős szolgáltató
felhívja fogyasztói, a lakosság, a vállalkozók, és az intézmé-
nyek figyelmét arra, hogy a tartós hideg komoly károkat okoz-
hat a talajban, az aknákban vagy a fűtetlen pincékben lévő
vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is.
Érde mes idejében megtenni a szükséges óvintézkedéseket, hogy
elkerüljük a fagy hatására bekövetkező mérő-meghibásodáso-
kat és a jelentkező kellemetlenségeket, többlet költségeket. 

Ugyan a fagy leggyakrabban a nyaralóknál vagy a ritkán
használt vízvezetékeknél okoz csak komoly károkat, ugyanak-
kor a legdurvább mínuszok sokszor azokat a háztartásokat
sem kímélik, ahol sok vizet használnak, és erős az áramlás. Az
év elején tapasztalt mínusz 20 fokos hideg több tucat vízóra -
elfagyást és tetemes kárt okozott fogyasztóinknak. Szilánkokra
tört üveg az óralapon, eldeformálódott szám lálószerkezet, eset-
leg csöpögő víz. Ha télen ez a látvány fogadja a vízóra tulaj-
donosát, akkor szinte biztosra vehető, hogy elfagyott a mérő-
eszköz. A fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek
tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról az in-
gatlan tulajdonosának kell gondoskodnia! 

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. § (8) bek. szerint
az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a lesze-
relésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és
a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni vé-
delméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó,
a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó
felelős. Továbbá a 70. § (2) bek. e) pontja alapján a felhasz-
náló részéről szerződésszegésnek minősül, ha a vízmérési
hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni vé-
delméről nem gondoskodik. 

A hideg idő hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott
vízmérők komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban, a ta-
lajban, a fűtetlen pincékben. Nagy összegű kiadásokat jelent
a feleslegesen elfolyt vízmennyiség, illetve az igen magas
helyreállítási költség, különösen igaz ez az épületekben ke-
letkezett károk esetén. Az eltört vezetéken keresztül egy óra
alatt is akár a többszöröse folyhat el egy átlagos család napi
vízfelhasználásának. 

A kellő gondossággal elvégzett fagy elleni védelem a fo-
gyasztónak nem csak kötelessége, de egyben érdeke is, hi-
szen néhány lépéssel elkerülheti, hogy komoly kár keletkezzen
értékeiben:

Vízmérő-akna: A fagy leginkább a néhány milliméteres
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért
ezek védelme különösen fontos. A vezetéknek és a mérőórá-
nak is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie, ilyen
mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Az aknánál az je-
lenti a gondot, hogy hiába van mélyen a vezeték, nincs fölötte
talaj, így a fedélen keresztül a fagy mélyebbre tud jutni.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy nincs-e víz az aknában,
valamint figyeljünk arra is, hogy helyén van-e az aknafedél,
ha sérült, cseréljük, illetve alulról hőszigetelni kell. Erre a leg-
alkalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatető aljára rög-
zíteni. Az esetek döntő hányadában ez megfelelő védelmet
biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérőt is leszigetelheti.
Erre akár egy pléd vagy papírdoboz is alkalmas, amelyet le-
felé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, így a talajból
felfelé áramló kevés hőt ott tartja. 

Pincék, fűtetlen helyiségek: Nemcsak az aknákban,
hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek a víz-
mérők. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy
a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, ki-
cseréljék a törött üveget. A lakótelepi házakban az épület ösz-
szes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közmű-
alagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben sze-
relték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség fel-
adata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények ese-
tében győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről
is. Ha a falban levő vezetékben a hideg hatására jégdugó
keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz
útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvo-
solni lehet a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fűtetlen he-
lyiség falában fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyen-
kor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást. 

Épületek fagymentesítése: A télen nem lakott épüle-
teknél vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt
vízvezetékek, kerti csapok esetén legbiztosabb módszer a víz-
telenítés. Először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zár-
juk el a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő
szelepen keresztül távozik és elszivárog a talajba, így a fel-
színen húzódó vezetékszakasz is vízmentes lesz, és tavaszig
biztosan nem okozhat gondot a fagy. Ha későn látunk hozzá
a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk az elzá-
rócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatjuk
a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezhetjük a víz -
telenítést. 

Javasoljuk, időben tegyék meg a szükséges óvintézkedése-
ket, hogy elkerüljék a fagy okozta kellemetlenségeket. Külö-
nösen azon ingatlanoknál, ahol a hálózati vizet ritkán, vagy
egyáltalán nem használják, illetve nyaralóknál, hétvégi há -
zak nál. Mielőtt bárki szakemberhez fordul, előtte vizsgálja
meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a
fent említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és
így pénzbe sem kerül. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a sza-
badon lévő műanyagcsöveket ne próbáljuk nyílt lánggal fel-
olvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt,
illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvasszuk
fel a benne lévő vizet.

2

MEZŐFÖLDVÍZ
KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS

A MEZŐFÖLDVÍZ KFT. FELHÍVÁSA A FAGYVESZÉLYRE 
Még nem késő védekezni a fagykár ellen!

Szolgáltatási területünkön a vízóra elfagyása esetén, valamint további információkért írjon 
az ugyfel@mezofoldviz.hu e-mail címre, vagy tárcsázza ügyfélszolgálatunkat a 06-80/442-442 telefonszámon. 

Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, 
hiszen a vízmérők rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!



A téli hónapok színes programokkal kecsegtettek bennünket. 
Mi is ellátogattunk a dunaújvárosi József Attila Könyvtár-
ban megrendezett Lázár Ervin kiállításra. Az író könyveit,
személyes tárgyait tekinthettük meg, bepillantást nyerhet-
tünk élete fontos szakaszaiba, mindezt meseelőadással,
felolvasással tarkítva.

Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk Luca
napi játszóházunkat, ahol a szülőkkel együtt készítettük el
szebbnél szebb karácsonyi díszeinket. A délután jó han-
gulatban telt, a közelgő ünnep varázsa belengte az osz-
tálytermet. 

A Falukarácsony alkalmából szívhez szóló műsorral ké-
szültünk, a meghittségből, a békés pillanatokból ezúttal

sem volt hiány, a közönség szeretettel fogadta előadásun-
kat. 

A téli szünetet már nagyon vártuk, az ünnepek elteltét
követően kipihenten és karácsonyi élményeinkkel gazda-
godva ültünk vissza az iskolapadba. 

Végre részesei lehettünk egy kis havazásnak is, amit
vidám hógolyózással üdvözöltünk.

A magyar kultúra napján Kölcsey Ferencre emlékeztünk,
aki 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Ez alkalomból olvastuk, énekeltük a nevezetes
költeményt, tisztelettel emlékeztünk megalkotójára.

Kulik Dóra 3. o.
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pillanatképek iskolánk életéből
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0011Dunaújvárosi szakképzési centrum
kereskedelmi és vendéglátóipari
szakgimnáziuma és szakközépiskolája

Februárban ingyenes esti Felnőttoktatás inDul!
Munka Mellett végezHető, Heti 1-2 napos elFoglaltság!

keDvezMények, juttatások

Diákigazolvány családi pótlék, adókedvezmény

tanulmányi ösztöndíj a gyakorlati képzés idejére a 2. szakma megszerzése is ingyenes 16 éves kortól
korhatár nélkül

szakközépiskolai képzések 2 év szakközépiskolai képzések 3 év
Feltétel: szakközépiskola (régi szakiskola) 10. befejezett 
évfolyam vagy iskolarendszerben szerzett OKJ végzettség Feltétel: 8 általános
vagy érettségi bizonyítvány

Eladó 34 341 01 Eladó 34 341 01
Cukrász 34 811 01 Cukrász 34 811 01
Szakács 34 811 04 Szakács 34 811 04
Pincér 34 811 03 Pincér 34 811 03
Pék 34 541 05 Pék 34 541 05

érettségire épülő képzéseink 2 év szakközépiskolai képzés 1 év

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 811 11 Vendéglátó üzletvezető 54 811 02
Vendéglátásszervező 54 811 01 Feltétel: szakács, pincér vagy cukrász végzettség
Kereskedő 54 341 01 és 2 év vendéglátó szakmai gyakorlat

érdeklődni lehet a 0630/983-3006 telefonszámon. 
jelentkezni személyesen az iskolában a Dunaújváros, kossuth lajos utca 10/a címen.

A világegyetem legnagyobb alkotója a hidrogén, és a földi
élet alapját biztosító elem, az oxigén gyermekeként jöttem
létre. A kémiai jelölés szerint H2O a nevem, de az emberek
csak víznek hívnak. Sokan azt várnák el tőlem, hogy úgy
viselkedjek, mint a hasonló tömegű és molekulaszerkezetű
vegyületek (kénhidrogén, ammónia), vagyis szobahőmér-
sékleten csak gáz legyek. Úgy döntöttem, hogy én akár
három halmazállapotban is előfordulhatok, ha nem is
szoba hőmérsékleten, de viszonylag kis hőmérsékletkülönb-
ségű tartományban, 0 és 100 °C között. Alacsony hőmér-
sékleten a (szilárd) jég, magas hőmérsékleten a (légnemű)
gőz (ál)néven vagyok jelen. A titkomat a molekulámban
lévő kötésszerkezetben találhatják meg, ugyanis hidrogén-
kötéssel a testvéreimhez tudok kötődni. (Ja, és csak a diá-
koknak mondom, hogy kovalens kötésem van.)

Különlegességeim közül egynéhány:
A moláris tömeg alapján várhatónál magasabb olvadás-
és forráspontom. 

Magas olvadás- és párolgáshővel rendelkezem 
Nagy a specifikus hőkapacitásom. Sok hőmennyiséget

kell biztosítani számomra, hogy elgőzölögjek, vagy meg-
fagyjak.

Alacsony a hővezető-képességem szilárd állapotban.
Ezért nem fagynak be a nagy tavak teljesen, és lehet lakni
jégkunyhókban.

Kisebb a sűrűségem a szilárd halmazállapotban, mint
folyadékként (majdnem az összes más anyag sűrűbb lesz,
ha megszilárdul). A jég a víz felszínén keletkezik, bizo-
nyára a korcsolyázók kedvéért. (Bár a Titanicon biztosan
másképpen gondolták.)

én különleges vagyok !
egy vízmolekula vallomása



Kiváló oldószer vagyok. Szeretem az ásványi sókat, a
nitrogént és oxigént tartalmazó szerves vegyületeket is. Ez
a tulajdonságom nagyon fontos az ivásra használható
vizek keletkezésekor, de sajnos a vízszennyeződés is
ennek köszönhető.

A kapilláris hatás egy különleges trükköm A vékony
üvegcső falára úgy tudok felkapaszkodni, hogy maga-
sabbra futok fel benne, mint a vele összeköttetésben lévő
nagy felületű edényrészben lévő vízszint (Figyelem: köz -
lekedőedény elve, kohézió-adhézió! Ugye ismerős, kis
bará taim?)

Még szobahőmérsékleten is képes vagyok légneművé
válni. Ez a csínytevésem a párolgás. Úgy szeretem, ha
utána felhőnek becéznek, bár akkor már látható vízpára
vagyok.

Én eldöntöttem, hogy minden környezeti hatásban sze-
repet játszom, ezért állandó körforgásban vagyok a ter-
mészetben, így aztán vidáman alakítjuk az időjárást a lég-
nyomás nevű pajtásommal. Felhőként addig utazom, míg
a hűvösebb helyeken eső formájában visszajutok a földre.
Ha bebújok a talajba, talajvízzé válok, ha erre nincs lehe-
tőség, felszíni víz leszek, de mindenképpen táplálom az

élő szervezeteket. Én nagyon vigyázok arra, hogy kerüljem
a mérgező anyagokat, de sajnos az emberek sokszor fe-
leslegesen szennyeznek, így akaratomon kívül is árthatok
nekik. Türelmesen elviselem, hogy kezeljenek, tisztítsanak,
hogy kedvükre használhassanak fel a mindennapi életük-
ben.

Kedves Olvasó!
Ha érdekesnek találja a fenti ismertetőt, örömömre szol-
gálna, ha kémiatanítás során a tanulók is megismernék! 

Sós József,
a Papa

nevű vízmolekula
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Új év, Új tervek a nőegylet életében
Az elmúlt 2017-es év értékelésével kezdődött évadnyitó közösségi munkaértekezletünk 2018. január 25-én.
Boldog öleléssel, örömmel köszöntöttük egymást. Örömmel, hiszen teljes létszámmal lehettünk ismét együtt.
Ünnep ez valamennyiünk életében. Az elmúlt év élményeivel és új tervekkel indulunk a 2018-as évnek.
Változások bizony lesznek!
A Nőegylet immár 11 sikeres évet tudhat maga mögött.
Új formátumban indítjuk az új évet: a Nőegylet átalakul,
hogy minél többen csatlakozhassanak a falu közösségi
életéhez.
Az új formátum az alábbi névvel folytatja az eddigi mun-
káját:

Kisapostagi HAGYOMÁNYŐRZŐ, 
HAGYOMÁNYT TEREMTŐ BARÁTI TÁRSASÁGGÁ 

alakulunk!

Tisztelettel: 
Szatmári Attiláné

FELHÍVÁS!
Kedves Kisapostagiak!

Minden korosztályt várunk szeretettel baráti társasá-
gunkba. Családokat, fiatalokat, férjeket, feleségeket,
mindazokat, akik elkötelezett harcosai az együtt gon-
dolkodásnak, akik szívesen tűzik zászlónkra „EGYÜTT
AZ ÉLHETŐBB FALVAKÉRT”.

Terveinkből:
Több családi, közösségi program szervezése, előze-
tes közvéleménykutatás alapján.
A közeljövőben minden családhoz eljuttatjuk kérdő -
ívünket, melyben elmondhatják véleményüket, fogad-
juk javaslataikat, és a közös munkában való részvé-
telüket is jelezhetik.
A kérdőívek leadásának helyét a megkeresésben
megadjuk.
A FACEBOOKON is indítunk közvéleménykutatást e
témában, itt is várjuk véleményüket.

EGYÜTT KISAPOSTAG KÖZÖSSÉGI ÉLETÉÉRT,
mert itthon otthon vagy!

A természet már megteremtette a lehetőséget,
a mi dolgunk megőrizni

és gyarapítani a közösségünk javára.
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90 éves köszöntése

Kilencven éves lett Medveczki
Imre bácsi 2018. január 24-
én. Ebből az alkalomból kö-
szöntötte az ünnepeltet kis -
apostagi otthonában Nagy
Atti la polgármester és dr. Hor-
váth Zsolt jegyző, és adták át
neki a kormányfő köszöntő ok-
levelét és az önkormányzat
ajándékkosarát.

A kis ünnepségen Imre
bácsi felesége, Marika néni,
és két lánya, Marika és Mag-
dolna is jelen volt. Előkerültek

a családi fényképek. Rajtuk a régi, nádfedeles ház, a szü-
lők, a gyermek Imre és öccse (akit a II. világháború idején
veszítettek el, amikor a Rakodó környéke alá volt aknázva),
a regruta ifjú Medveczki Imre, meg egy kép, ami a 60. há-
zassági évfordulón készült a teljes családról.

Beszélgetés közben egymás után elevenedtek meg az
emlékek a régi fonóról, a tollfosztásról, a kenderesről, ahol
áztatták a vászonnak valót, meg hogy hogyan udvaroltak
akkoriban a legények a lányoknak. Szinte láttuk magunk
előtt, ahogy a falualapító családok anno a befagyott
Dunán jártak át Kisapostagra. Mint megtudtuk, gyalog jár-
tak az asszonyok Földvárra is, a vásárba, és ugyancsak
gyalogosan jártak haza a Dunapentele-alsó vasútállomás-
ról is. Más időket éltek az akkori emberek. 

1937-ben költözött át a család Dunaegyházáról Kis -
apostagra, Imre fiuk már itt kezdte az iskola 3. osztályát.
Az iskola befejezése után dolgozni kezdett. A háború előtt
Budapesten vállalt munkát, majd hazajött és betanított mun-
kás, műszakos gépkezelő lett a távfűtésnél. 

63 évvel ezelőtt megnősült. Nem ment messze felesé-
gért: Berényi Mária három házzal arrébb lakott. Aztán
megszülettek a lányok, szorgalmas munkával telt az élet,
majd a lányaik is kirepültek és három unokával – Elvira,
János, Tímea – ajándékozták meg őket. Ma már hat déd-
unokájuk is van: János, Olívia, Lilla, Lehel, Bendegúz és
Blanka. 

Teljes szellemi frissességnek, egy-két gondot leszámítva,
jó fizikai kondíciónak örvendve éli napjait  Kisapostag
egyik legidősebb embere. „Várom, hogy jobb legyen, mint
a beteg ember várja a gyógyulást, de hetven éves korom
óta érzem, egyre lejjebb csökken az erőm. Idén már a kerti
munkát sem vállalom.” – mondta, mikor elköszöntünk tőle.
Mi pedig megállapítottuk, hogy ha ilyen jól bírjuk magun-
kat 90 éves korunkban, akkor szívesen megéljük mi is azt
a kort...

További jó egészséget, örömöket, vidámságot, jó kedvet
kívánunk Medveczki Imrének! Találkozunk a 95. születés-
napján!

-kk-
fotók: kk
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Nagy sikert aratott Kiss Nóra Ágota hárfajátéka, amit
Szatmári Attiláné Piroska nagyszülők emlékére, köszönté-
sére elmondott verse követett. Az est fénypontja a Fekete
Fényes Színház előadása, az Angyali varázslat címet vi-
selő különleges produkció volt, amit Markóthné Teket Éva,
Siposné Kata, Domonyikné Iculi, Breznyikné Zsuzsika,
Bankó Gréta, Appel Lilla, Ságodi Jázmin adott elő. 

Az ünnepély után a Nőegylet szeretetvendégségén vet-
tek részt az ünneplő falubeliek. 

Minden közreműködőnek ezúton is köszönetet mond Kis -
apostag Község Önkormányzata. 

-kk-
Fotók: kk

ddFalukarácsony, közösségünk ünnepedd

Folytatás az 1. oldalról

December 27-én, sokak örömére, újraéledt a regölés a
falu ban. Házról házra járva köszöntötték a fiatalok a kis -
apostagiakat, az új esztendőre szóló jókívánságokkal
halmoz ták el vendéglátóikat

Fotó: Szatmári Attiláné
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