
I.) Kisapostagi Nyolc Törpe Mini Bölcsőde alapítása

Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete létre-
hozza a Kisapostagi Nyolc Törpe Mini Bölcsőde intézményét
2018. március 15. napi hatállyal és 2428 Kisapostag,
Széche nyi utca 7. székhellyel. Az intézmény a működését
2018. április 3-án kezdi.

II.) Pályázók kiválasztása 

Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kis -
apostagi Nyolc Törpe Mini Bölcsőde (továbbiakban: Böl-
csőde) bölcsődei dajka álláshelyére benyújtott pályázatokat
megismerte, és az alábbi döntést hozza: 
– A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján meghirdetett pá-
lyázati eljárása során a Bölcsőde bölcsődei dajka álláshely-
ére – határozatlan időre, közalkalmazotti jogviszonyban
történő foglalkoztatásra – Incze Zsanettet nevezi ki. 

– A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján meghirdetett pá-
lyázati eljárása során a Bölcsőde bölcsődei kisgyermekne-
velői álláshelyére – határozatlan időre, közalkalmazotti jog-
viszonyban történő foglalkoztatásra – Pálinkás Edinát ne-
vezi ki, akit egyidejűleg 2018. március 15-étől határozott
időre, 2019. március 15-ig a Bölcsőde vezetői feladatainak
ellátásával is megbíz.

III.) Beszámoló két testületi ülés közötti 
eseményekről 

Külterületi telkes pályázatunk a hiánypótlást követően is el-
utasításra került, méghozzá egy nagyon egyszerű indokkal,
ami számomra nagyon elszomorító és elgondolkodtató. Január
31-én adtuk be a pályázatot, február 4-én megkaptuk a fel-
szólítást hiánypótlásra, 5 napot adtak arra, hogy a hiány-
pótlásnak eleget tegyünk. Az ő sémájuk alapján készített
ajánlattételi dokumentációt kellett mindegyik ajánlathoz biz-
tosítani, az útépítéshez, a napelemek szereléséhez meg le-
hetett oldani, viszont az E.ON-tól nem tudtam ilyet besze-
rezni, mert nem voltak hajlandóak kitölteni azt a dokumen-
tumot, amit a pályázatíró feltételként szabott. Adtak egy iga-
zolást, hogy mennyibe fog kerülni a villamos bekötés, de
nem a formátumnak megfelelő módon. Az előzetes ajánlat-
kérésnél, amikor a pályázatot megírtuk, az E.ON adott egy
számadatot 364 E Ft-ról, ami valójában 419 E Ft lett. A dif-

ferenciáról írtam egy nyilatkozatot, hogy az önkormányzat
vállalja a 364 E Ft feletti rész finanszírozását, de ezt is el-
utasították. 

Jó hír viszont, hogy tegnapi napon a polgármesteri hivatal ener -
getikai pályázat támogatói szerződést aláírtuk. 19 millió Ft-ot
kaptunk külső hőszigetelésre, födémcserére, nyílászárók cse-
réjére, indukciós kazán és vízforgató vásárlására. 

IV.) Cégalapítás 

A Kisapostagi Vagyongazdálkodási Kft. alapításával kapcso-
latban a döntést következő ülésünkre halasztottuk.

A cég indulásánál 2 fő foglalkoztatására számítanék, 1 fő
8 órás, teljes foglalkoztatású, és 1 fő 4 órás, félállású kar-
bantartóra. Mindenki tudja, hogy a közmunkaprogramból je-
lentősen lecsökkent a kapacitás, ezáltal a szükséges felada-
tokat az év közben nem fogjuk tudni megoldani. Mivel gé-
pekben viszont komoly beszerzéseket valósítottunk meg a téli
időszakban, így tavasszal a munkák jelentős részét a meg-
lévő gépparkunkkal meg tudjuk oldani, a lakosság részé ről
érkező feladatokkal együtt.

V.) Leader pályázat

A volt óvoda hátsó részének felújítására szeretnénk benyúj-
tani pályázatot. Megjelent a kiírás, a határidő elég szűkös.
A maximálisan igényelhető forrástámogatás 10 millió forint,
ehhez 25% önrészt kell hozzárakni.

A projektre 12,5 M Ft-ot lehetne fordítani. A hátsó épület
eléggé romos, de reményeink szerint a forrás elegendő lesz
a felújításhoz.

Az épület első része, a vizesblokk is át fog alakulni. Azt
másik pályázatból szeretnénk megvalósítani. A konyha lefele-
ződne, a mostani mosogatóhelyiségből alakítanánk ki egy kis
konyhát. A vizesblokk a mostani helyén lenne felújítva, illet ve
egy akadálymentes közlekedést biztosító rámpa épülne a be-
járathoz.

VI.) Térképi adatbázis kérése 

Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tér-
képi adatbázis kérésével kapcsolatos beszámolót megismerte
és azt elfogadja.

VII.) Egyebek
Nagy Attila

polgármester

Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2018. április

Testületi ülésen történt
Kisapostag Község Önkormányzata 2018. március 7-én 16:30 órai kezdettel 

nyílt képviselő-testületi ülést tartott, amelyen a következő napirendeket tárgyalta:
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Egy választás margójára
Tisztelt Kisapostagiak!
Független polgármesterként nem szeretnék senkit sem untatni
véleményem megismertetésével, Magyarország politikai hely-
zetével, hiszen, ahogy engem is, mindenkit napi szinten olyan
mennyiségű információ áraszt el, amelynek a feldolgozása
nem egyszerű feladat.

Próbálom magamat kivonni a negatív, néha nyomdafesté-
ket sem tűrő, mindenen és mindenkin átgázoló kampányolás
figyeléséből, véleménynyilvánítási áradatból. Sajnos, nem
arról szólnak a hírek, hogy milyen pozitívumok történtek az
elmúlt időszakban, és mi lehet az, ami bennünket, hétköznapi
embereket előbbre vihetne, és még jobb életünk lehetne,
hanem arról, hogy minden, ami az elmúlt időszakban történt,
rossz, és mindenki csak rosszabbul él! Én, személy szerint azt
tapasztalom, hogy a városi autóparkolókban nincsen hely a
nap jelentős részében, a kifőzdébe vagy étterembe nem lehet
beülni ebédelni, mert az összes asztal foglalt, a megrendelt
pizzát 1–1,5 óra alatt tudják csak a futárok kiszállítani, mert
annyi rendelést adtak le.

Sajnos, nem mindenkinek elérhető, hogy autója legyen, de
az adatok alapján minden családban legalább egyet, de sok
helyen kettőt is használnak. A fizetések jelentős mértékben
nőttek, egyre többen tudnak olyan szolgáltatásokat igénybe
venni, amelyek nemrég csak a vágyaink között voltak.

Sokkal jobb lehetne… ha a fizetések még nagyobb mérték-
ben nőnének, ha nem kellene túlórázni, vagy két munkahelyen
dolgozni azért, hogy előrébb léphessünk, de legalább van rá
lehetőség, amivel élve komfortosabbá tehetjük életünket.

Kisapostag az elmúlt években szépen fejlődött, elődeink
és a jelen kor döntéshozóinak, munkájuknak köszönhetően. 

Az elmúlt időszakban 
– az egész településen kiépült a csatornahálózat,
– a temetői járdát és a ravatalozót felújítottuk,

– új óvoda épült,
– új közösségi tér alakult ki a dísztó környezetében a felnőtt

játszótér létrehozásával, parkosítással és az aszfaltos
pálya felújításával, játszótérépítéssel,

– belekezdhettünk utcáink, útjaink felújításába,
– vízvezeték-gerincet cseréltünk,
– felszíni vízelvezetőrendszer építésébe kezdtünk, és már
– a Petőfi utcai járda is hamarosan használható lesz, ami

biztonságosabbá teszi a közlekedést
– nyithatunk mini bölcsődét, mert egyrészről a törvény is meg-

követeli, másrészről akkora igény van rá, hogy szükséges
a született és születendő gyermekek száma miatt is!

– pályázati forrásból modernizálhatjuk a polgármesteri hi-
vatalt, és reményeim szerint még idén

– átadhatjuk az új kerékpárutunkat Dunaújváros és Kisapos-
tag között.
Az itt élők száma növekedett, és nem lehet eladó házhoz

jutni településünkön, mert, ahogy egy is eladóvá válik, rövid
időn belül új gazdát talál. Az elmúlt években több új ház
épült, és folyamatosan keresik az építési telkeket, eladó in-
gatlanokat.

Mindezt azért osztottam meg önökkel, mert ez nem való-
sulhatott volna meg önerőből! Összességében 821 M Ft
támo gatást kapott településünk 2014–18. között, a projekt-
jeink megvalósításához. 

Ezúton is meg szeretném köszönni országgyűlési képvise-
lőnknek, Varga Gábornak, hogy tanácsaival és közvetlen
segít ségével nagymértékben hozzájárult Kisapostag fejlődé-
séhez. Ő a polgármestersége alatt szerzett tapasztalatainak
az átadásával és az éves szinten biztosított 12-14 személyes
konzultációval segített településünk előrelépésében. Ezúton kí-
vánok jó egészséget és sikeres megmérettetést a munkájához.

Nagy Attila

FELHÍVÁS!

Kisapostag Község Önkormányzata 
a szelektív hulladék gyűjtéséhez 
áttetsző zsákokat szerzett be. 

Háztartásonként
5 db zsák 

vehető át hivatalunk titkárságán,
a befizetett 

Vertikál Kft. csekk bemutatásával!

Szelektív hulladék szállítási időpontok:
Hónap 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
Nap 03. 05. 12. 10. 07. 04. 02. 13. 11.

17. 22. 26. 24. 21. 18. 16. 27. 29.

Zöldhulladék elszállítási időpontok:
Hónap 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11.
Nap 10. 08. 05. 17. 14. 11. 09. 06.

Első osztályosok beíratása
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy 

a 2018/19-es tanévre az első osztályosok beiratkozása

2018. április 12-én 8-tól 19 óráig
és

2018. április 13-án 8-tól 18 óráig

lesz az SzZsI Benedek Elek Kisapostagi Tagiskolában!

A beíratáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
• lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• óvodai szakvélemény,
• oltási könyv,
• adatlap a fejlődési szint megállapításához 

(orvosi 5 éves státusz)

Minden leendő elsős kisdiákot sok szeretettel várunk!
Tanító nénik
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Látogatóban
Mint az emlékezetes, nagy sikerű téltemető és falusi disznótor
rendezvényünk alkalmából Kisapostagra látogatott Varga
Gábor országgyűlési képviselő, akit Nagy Károly még ott
helyben meghívott egy újabb vendégségbe: az ott készült kol-
bász és más finomságok füstölés utáni megkóstolására.
A képviselő úr 2018. március 4-én eleget is tett a meghívás-
nak, és Márkli János alpolgármester, továbbá Molnár Géza
és a Kisapostagi Krónika tudósítójának társaságában felke-
reste portáján Nagy Károlyt és feleségét, Mártit, valamint
szomszédjukat, Varga Győzőt. Bár az autóval érkezők a pá-
linkás koccintást ki kellett hagyják, a bőséges hidegtálról már
együtt falatoztak a vendéglátókkal. Jó hangulatú beszélgetés
kerekedett a fehér asztal mellett, amelynek témái között a
disznóból készült finomságok – abszolút jogos – dicséretén
túl a mezőgazdasági vállalkozók helyzete, a falusi életmód
jellemzőinek megváltozása, ezen belül az állattartással kap-
csolatos nézetkülönbségekből adódó feszültségek kezelése,
feloldásának lehetőségeiről szóló diskurzus is szerepelt.

Országgyűlési képviselőnk látogatásának következő állo-
mása Farkas István és felesége, Eszter portája volt, ahol egy
finom kávé mellett folyt a társalgás. Rövid úton kiderült, hogy
a háziasszony és Varga Gábor földik, sok közös ismerősük
van, a képviselő úr édesapját pedig, aki jó nevű építőipari
mesterember volt, személyesen is ismerte vendéglátónk felesé -
ge. A beszélgetés során a bodzatermesztésről, illetve a BO-
TÉSZ-szal kapcsolatosan sok szó esett, és friss hírek, infor -
mációk birtokába kerültek Farkasék.

A tervezettnél hosszabbra sikerült a látogatás, mivel a szí-
veslátás marasztalólag hatott a képviselő úrra is. Végezetül
a találkozókon résztvevő kisapostagiak sikeres megmérette-
tést kívántak, és búcsúzóul támogatásukról biztosították ven-
dégüket, Varga Gábort.

-kk-

FELHÍVÁS!
Tisztelt Kisapostagiak!

Kisapostag község területén 
a közvilágítás karbantartását 2018. február 15-től az E.ON végzi.

Hibabejelentés 0-24 óráig
a 0680 200 636-os telefonszámon.
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Az előző cikkünkben olvashattunk a víz fizikai és kémiai jel-
legzetességeiről, számunkra azonban fontosabb ismerni az
emberi szervezetben betöltött szerepét, annak megértésére,
hogy miért létfontosságú az életünkben.

A víz szervezetünk legfontosabb alkotóeleme. Az emberi test
legnagyobb része vízből áll. Az életkor előrehaladtával a víz
aránya csökken. A csecsemő szervezete 80%, a felnőtté már
csak 60%, az idős szervezet pedig mindössze 50%-ban tar-
talmaz vizet. Ennek a csökkent vízmennyiségnek kell ellátnia
folyadékkal testünk minden részét.

A víz élettani szerepe rendkívül sokrétű az ember szerve-
zetében. Biztosítja a vérkeringést, szabályozza a vérnyomást,
lehetővé teszi a tápanyagok oldását, felszívódását és szállí-
tását; befolyásolja a vér összetételét. Hőszabályozó szerepé-
vel biztosítja a szervezet állandó belső hőmérsékletét.

Az emberi szervezet vízháztartását idegi és hormonális me-
chanizmusok szabályozzák. A napi vízleadás és vízfelvétel
mérlegének mindkét oldalán átlagosan 2,4 liter szerepel:
ennyi víz távozik a szervezetünkből a verejtékezés, a légzés,
a kiválasztás és az emésztés folyamán, amit pótolnunk kell.
Napi folyadékszükségletünk mintegy egyharmadát a táplálé-
kokkal, kb. kétharmadát víz formájában vesszük magunkhoz.

Az elfogyasztott víz bejárja az egész szervezetet. Az
emésztőrendszerből felszívódik a vérbe, majd szétáramlik, és
a különböző szervekben, szövetekben átmenetileg tárolódik,
ahol leadja a benne oldott anyagokat. A szervezeten belüli
körforgása során a víz a salakanyagokat is felveszi, és to-
vábbviszi a kiválasztó szervekhez (pl. a vese), méregtelenítve
ezzel a szervezetet.

Fiatalabb korban, ha a vérben kevés a folyadék, speciális
idegsejtek azonnal jelzik az agynak, hogy inni kell valamit.
Ez a szomjúságérzet. Ha keveset iszunk, akkor megbeteg-
szünk, mert a vérsók (kálium, nátrium, magnézium, kalcium)
nem hígulnak fel kellő mértékben. Ennek következménye a
figye lem gyengülése, a zavartság és a szédülés; a bél reny-
hévé válik, szorulás lép fel; a vesék nem képesek a vér töké-
letes megtisztítására. Gyógyszert szedő emberek esetében ez
veszélyes is lehet, mert a hatóanyagok a vérben koncentrá-
lódnak és súlyos mellékhatásokat okozhatnak. Az idős em-
berek szomjúságérzete fokozatosan csökken, általában a
szükségesnél kevesebb folyadékot fogyasztanak, ezért szer-

vezetük kiszáradhat, emésztési zavarok léphetnek fel és nö-
vekszik a trombózis veszélye. Ezért az idősebb embereknek
a hiányzó szomjúság érzetet tudatos ivási tervvel kell pótolni.

Gondoskodjunk rendszeres folyadékfelvételről:
Ne várjuk meg amíg a szervezet szomjúságot jelez!
Módszeresen alakítsuk ki ivási szokásainkat! Kezdjük a na-
punkat vízivással!

Csak olyan vizet igyunk, amely kellően tiszta, hűvös, kelle-
mes ízhatású, és kedveljük! 

Ügyeljünk a szilárd és folyékony táplálékok arányára!
Esténként tartsunk számvetést, hogy mennyi folyadékot vet-

tünk magunkhoz! 
A továbbiakban egy érdekes témához szeretnék hozzá-

szólni, nevezetesen a jelenleg igen nagy karrierjét élő palac-
kozott ásványvizek fogyasztásához. Számtalan ismertető, rek-
lám, szakcikk foglal állást az ásványvizek mellett és ellene.
Én elsősorban a fentiekben ismertetett szempontok alapján
úgy látom, hogy két érvelés mindenképpen elgondolkodtató:

1. A szervezetünk számára szükséges ionokat, amelyek a
különböző ásványi és nem ásványi vegyületekben veszünk
magunkhoz, csak kis mennyiségben tartalmazzák az ásvány-
vizek, ezért a napi szükségletünk kizárólagos biztosítására
mintegy 5-6 liter vizet kellene inni. (Pl. napi magnézium-szük-
ségletünk 300 mg, egy átlagos ásványvíz 1 literében 20-50
mg található, míg 10 dkg dió 250 mg, 10 dkg teljes kiőrlésű
búzaliszt 140 mg magnéziumot tartalmaz)

2. Az ásványvizekben található szervetlen ásványi sókat
csak kis mennyiségben tudja hasznosítani az emberi szerve-
zet, tehát nagyobb része csak átvonul rajtunk. Kiválasztásuk
a vesére igen nagy terhet jelenthet (vesehomok- vagy kőkép-
ződés oka), ezért a vesebetegek és a magas vérnyomásban
szenvedők számára nem ajánlott a nagy sótartalmú vizek fo-
gyasztása. Szervezetünk a szükséges ásványokat a megfele-
lően változatos étrend kialakításával biztosítja, nem pedig az
ásványvizek fogyasztásával. A szilárd, növényi és állati ere-
detű táplálékaink ásványtartalma szervezetünkben teljes ér-
tékű tápanyag.

Hogy mégis mi az oka annak, hogy az elmúlt 10-15 évben
a palackozott vizek ilyen nagy karriert futottak be, az a cikk-
sorozat folytatásának témája. 

Sós József

A 2018. évi eboltás Kisapostagon

A veszettség elleni védekezés szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20) FVM rendelet – az eddigieknél is hangsúlyozottabban
– a tulajdonosok kötelességévé teszi az ebek évenkénti ve-
szettség elleni immunizálásának az elvégeztetését. Ennek elő-
segítésére az idén is megszervezzük Kisapostag községben
az összevezetett eboltást.

Az oltás időpontja:
2018. május 2., szerda délelőtt 9–12 

és délután 14–17 óra között.
A pótoltás időpontja: 

2018. május 5., szombat délelőtt 9–11-ig.
Az oltás a Községháza előtti téren lesz 

mindkét időpontban.
Évek óta kötelező az ebek elektronikus transzponderrel, azaz
chippel történő jelölése, amely minden négy hónaposnál idő-
sebb kutyára vonatkozik. Az összevezetett eboltáson csak
chippel ellátott ebek kaphatják meg a veszettség elleni védő-

oltást. A chipezést csak az ebek tartási helyén végezhetjük
el, természetesen az oltással együtt, telefonon a 0630 378
6390 számon való előzetes egyeztetés után.

2010 óta új típusú Kisállat Egészségügyi Könyvet haszná-
lunk, csak ezek érvényesek. Az első könyv kiállítása ingye-
nes, az elveszett könyv pótlása 400 Ft.

Az idézett rendelet szigorítja az embert ért ebmarások ese-
tén alkalmazandó eljárást: ha oltatlan eb embert mar, akkor
a hatósági állatorvos kéthetes megfigyelési zárlatot rendel el,
és csak utána olthatja be az állatot, amely többletköltséggel
is jár.

Az eboltás díja: 4000 Ft. 
A féreghajtó tabletta ára: 

200 Ft, 10 kg testtömegenként. 
A háznál oltás kiszállási díja: 

1000 Ft udvaronként.

Dr. Szendrőy István
ellátó állatorvos

Az ivóvíz szerepe az emberi szervezetben



Hogyan él bennünk tovább a gyermek felnőtt
korunkban? Páncéljaink mögött hogyan takar-
gatjuk saját sebezhetőségünket? A játék rítusa,
a rítus játéka hogyan képes megnyitni azokat
a belső lelki tereinket, ahová önmagunkat is be-
zárjuk a világ elől? 

Előadásunk kiindulópontját József Attila köl-
tészete képezi. Célunk, hogy a lírai szövegek
egy dinamikus és expresszív fizikai formanyelv-
ben szólaljanak meg. A színház, mint a néző
és előadó között létrejövő kapcsolat-esemény
lehetőséget teremt, hogy a kérdéseinket közö-
sen megélt, egyéni asszociációkon keresztül te-
gyük fel és válaszoljuk meg magunk számára.
Nem áll szándékukban tehát az illúzióteremtés,
sokkal inkább egy olyan helyzet létrehozása,
mely impressziókat és érzeteket közöl, és teret
ad a nézői önreflexióra. Alkotásunk egy kísér-
leti és kutatófolyamat végterméke, mely nem
töké letességre, hanem őszinteségre törekszik.

Az előadásban párbeszédbe hozzuk egy-
mással a zeneiséget, a fizikalitást és lírát, így
törekedve az összművészeti jelleg felé. 

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt,
korhatár nélkül, a Költészet napja alkalmából!

Alkotók:
Cortés Sebastián
Kiliti Krisztián
Kozma Gábor Viktor
Levko Esztella
Károlyi Krisztián

Ismerjék meg az alkotókat!
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Cortés Sebastián 
(koreográfus, rendező)

Venezuelában született, magyar és chilei
szülők gyermekeként, így a kulturális
sokszínűség, a nyitottság, az újdonság iránti
kíváncsi ér dek lődés kez dettől fogva meg -
határozó jel lem zője lett a gondol ko dásának.

Koreográfus diplomáját a Színház- és
Filmművészeti Egyetemen szerezte 2007-
ben. Számos elő adás ban mű kö dött közre
Budapesten és vidéken; a változatos műfajú

és stílusú előadások között találhatunk klasszikus ope rettet, kamara-
musicalt, francia vígjátékot éppúgy, mint kísérleti színházi darabokat.
Legsikeresebb előadásai közé tarto zik a Thália Színházban bemuta-
tott, 600 előadást meg ért Hat hét hat tánc, Kulka Jánossal és Vári Évá-
val a fő szerepben, amely a 2006/2007-es évadban elnyerte a Kri -
 tikusok díját a Legjobb szórakoztató/zenés előadásként, és a Tony-
díjas, világszerte ünnepelt, a musical és a bábszínház műfaját
ötvöző Avenue Q hazai ősbemutatója a Centrál Színházban.

Az Egri Gárdonyi Géza Színházban Ettore Scola Bál című
filmjének koncepciójára épülő Dezsavű-t koreografálta, de részt vett
a Csizmadia Tibor rendezte Faust és a musicalirodalom egyik leg-

nagyobb alkotásaként számon tartott West Side Story (rendező:
Haran gi Mária) színpadra állításában is.

Külföldön dolgozott Marton László oldalán a Milwaukee Repertory
Theatre Bolha a fülben előadásában a börleszk-filmek karakteres
mozgásvilágának megteremtésén, illetve legutóbbi munkájában a
Litván Zene- és Színművészeti Akadémia negyedéves színészhallgatói
számára rendezte meg a svéd Niklas Rådström Szörnyek c. drámáját.

A színésznövendékekkel végzett pedagógiai munka hatására
figyel me egyre inkább a színjátszás és a szí nész képzés elmélete felé
fordult. Ennek eredményeképpen visszatért a Színház- és Film -
művészeti Egyetemre, hogy egy doktori kutatás keretében mélyül-
hessen el a témában. A mű vé szet el mé le ti és -gyakorlati kutatómunka
tanulmányutakat (Siena, Olaszország; Vilnius, Litvánia; Santiago,
Chile; Plainfield, USA) és pedagógiai gyakorlatot is magába foglal
Európa több, színészképzéssel foglalkozó egyetemén (Lietuvos
Muzikos ir Teatro Akademija, Vilnius; Universitatea de Artes Târgu
Mures, Marosvásárhely; Színház- és Filmművészeti Egyetem, Buda -
pest, Birmingham City University, UK).

Jelenleg, önálló előadások keretében, a fizikai színház (Lakatok,
Mesék a bestiáriumból, Rezonancia, Szörnyek, Rendben élni) kife-
jezési lehetőségeit, a színész–szerep–szöveg–mozgás örökösen vál-
tozó kapcsolatrendszerét vizsgálja.

„HA A HOLD SÜT...”
Színházi performansz József Attila verseinek felhasználásával



Kiliti Krisztián

Színész diplomáját a Maros vásárhelyi
Művészeti Egyetemen sze rezte, Berekméri
Katalin és Harsányi Zsolt osztályában. Ezt
megelőzően, 2013-tól – ugyanezen in-
tézményben – színháztudományt hallga-
tott, Béres András osztályában. Ennek nyo -
mán nem csupán színészként, de drama -
turgként, drámaíróként és színházi ren -
dezőként is funkcionál, a Theater No. 1.

elnevezésű színházi formáció egyik alapítójaként pedig több saját
előadással is rendelkezik (Director’s Cut, In illo tempore, Camena),
melyeket szerzőként és rendezőként is jegyez. Színházi mun -
kássága mellett dalszerzéssel, -fordítással, valamint zene szerzéssel
fog lal kozik.

Kozma Gábor Viktor

Budapesten született 1990-ben. 2009-től
2012-ig a Pesti Magyar Színiakadémiára
járt, majd a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen folytatta tanulmányait színész és
színészpedagógus szakirányon, ahol 2017-
ben szerzett mesteri diplomát. Az egyetemi
évek alatt számos nemzetközi tanulmány -
úton vett részt, többek között Olaszország-
ban, Brüsszelben, Litvániában és Japánban.

2016-tól a Suzuki Company of Toga több előadásában lépett szín-
padra Sebastian Mattia és Suzuki Tadashi rendezéseiben. Jelenleg
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskolájában végzi ta-
nulmányait. Kutatási témája a színésztréning módszerek. Több work -
shopot vezetett már mind Marosvásárhelyen, mind Budapesten.
A tanítás mellett szabadúszó színészként dolgozik.

Levko Esztella

Tanulmányait Londonban a Rose Bruford
College-ban, valamint Moszk vában a
Filmművészeti Egyetemen végezte (ВГИК)
színész szakon. Az egyetemet befejezve
több európai színházi társulattal dol gozott
együtt, többek között a lengyel Center for
Theatre Practises Gardzie nice, az olasz
Compagnia Pippo Delbono, az orosz Liquid
Teatr, a francia Compagnie Philippe Geny

valamint a szlovén ViaNegativa. Magyarországra hazatérve
szabad úszóként játszott a Trafóban, az RS9 Színházban, a Bárka

Színházban, valamint Romániában, a Temesvári Csíky Gergely
Színház ban.

Jelentősebb filmes munkái egyike a Skóciában forgatott Locked
In című film, amely egy Angliába érkező menekült pár igaz történe-
tét dolgozza fel. A film Los Angelesben, Londonban és Lodzban is
szerepelt filmfesztiválokon. 

Színházas és filmes munkái mellett az ELTÉ-n az interdiszciplináris
doktori iskolában tanul, tervezett doktori disszertációját az iráni
under ground mozgalmakról írja.

Az elmúlt években Budapesten a Jurányi Produkciós Közösségi
Inkubátorházban, Egerben az Eszterházy Károly Egyetem szervezé-
sében, külföldön Szlovákiában és Lengyelországban a Visegrad
Found támogatásával, valamint Japánban tartott fizikai színházi
workshopokat. Az általa alkalmazott gyakorlatok azon tapasztala-
tok, impulzusok összessége, amelyek színészként és trénerként is
jelen tős mértékben formálták a munkáját. Ezeknek jelentős részét a
W. Staniewski (OPT Gardzienice vezetője) és J. Grotowski által al-
kalmazott technikák alkotják. Ez egy olyan típusú színházi módszer,
amelyben a test egy dinamikus, ösztönös és őszinte eszközként vesz
részt, egy olyan fajta intuitív és radikális színházi kifejezésmód, mely
eltér mind a klasszikus színházban megszokott szövegalapú színészi
játéktól, mind a szövegmondást nélkülöző mozgásos munkáktól.

Károlyi Krisztián
(színész)

Korábban a kaposvári Roxínház társu-
latában játszott. Már akkor is fontos sze -
repet töltött be az életé ben a zene és az
éneklés.

2016-ban végzett a Pesti Ma gyar Színi-
akadémián, Lengyel Fe renc osz tályában.
Színpadi mozgást Cortés Sebastiannál,
kontakt moz gást, vívást, illetve kaszkadőri

alapokat Gyöngyösi Tamásnál tanult. Azóta is Budapesten él, sza -
badúszó színész.

Jelenlegi munkái többnyire zenés előadások, musicalek,
melyeknek szerves részét képezi a mozgás és tánc koreográfiák.

Szabadidejében zeneszerzésben és dalszövegírásban bonto-
gatja szárnyait.

Fontosabb, meghatározó szerepei:

Claudio (Shakespeare: Sok Hűhó Semmiért)
Állomásfőnök (Darvas–Pintér: Parasztopera)
AC/DC (Ben Elton–QUEEN: We Will Rock You)
Redillon (Geroges Feydeau: A Hülyéje)
Ficsúr (Dés–Nemes–Böhm–Korcsmáros: Valahol Európában)
Néró (Várkonyi–Miklós: Sztárcsinálók)
Woof (Radni–Rago–MacDermot: Hair)
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2018. ÁPRILIS 29-ÉN
új néven kerül megrendezésre 

a Hörpös-Bőrös-Pörkölt-Főző-Ösző Verseny!

A HALÁSZKERT SÉFJE 
LEGYÉL TE!

Minden évben más ételeket választunk ki. 
Az idén sertéshúsból készült pörköltes ételek 

kerülnek zsűrizésre.
Jelentkezni a helyszínen 7 órától, 

a HALÁSZKERT KOCSMÁBAN lehet 
a rendezőnél, Juhászné Baranya Ilonánál.

PROGRAMOK:
9:00 Köszöntő és Koccintó

10:00 A Baracs Néptáncegyüttes mesés-táncos előadása
Várai Áron népzenei előadása
Gyermekfoglalkozások
Rajzverseny

13:00 Zsűrizés /A MI SÉFÜNK!

ZENE-TÁNC-TOMBOLÁS

Mindenkit várunk szeretettel!

Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!

A Kisapostagon lakó 45–65 év közötti asszonyok, 
akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, 

névre szóló meghívót kapnak 
szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja:
2018. április 16–17.

Rendelési idő: 9–15:30 óráig

A vizsgálat helye:
Kisapostag, Dunasor 62/4., a háziorvosi

rendelő udvara

Kérjük, mindenki jöjjön el, 
aki behívólevéllel rendelkezik!

A szűrővizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel 
forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal!

Telefonszám: 0620 456 4256

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály


