
Testületi üléseinken történt

Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja
2018. augusztus

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. július 9-én (hétfő)

16:30 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tartott.
NapireNdek:

i.) TOp-1.2.1-15. közbeszerzési eljáráshoz kivitelező kiválasztása 
ii.) pannon inferior kft. nyilatkozatkérése a kisapostag 042/11 hrsz.

vezetékjogi engedélyezési eljáráshoz 
iii.) Szabó Gergely közútkezelői engedély kérése a kis apostag, kos-

suth u. 16/a számú ingatlan csatorna, víz bekötéséhez

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. július 20-án (péntek)

14:30 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tartott.
NapireNd:

i.) TOp-3.2.1-16 projekthez kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasz-
tása

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. július 30-án (hétfő)

16:30 órai kezdettel nyílt ülést tartott.
NapireNdek:

i.) Mezőföldvíz kft. 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gör-
dülő Fejlesztési Terv elfogadása

ii.) kisapostag 070/6 hrsz. ingatlanon létesülő Telenor torony építési
engedélyezési eljárás 

iii.) Mosolykert Óvoda kérése napárnyékoló javítására
iV.) egyebek

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 13-án (hétfő)

16:30 órai kezdettel rendkívüli nyílt ülést tartott.
NapireNdek:

i.) közművelődési rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátá-
sáról 

ii.) FMkH javaslata elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan
iii.) Törvényességi felhívás
iV.) Épületenergetikai pályázattal kapcsolatos tetőfelújítás 
V.) egyebek

Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. augusztus 27-én (hétfő)

16:30 órai kezdettel nyílt ülést tartott.
NapireNd:

i.) Épületenergetikai pályázat – tetőszerkezet felújítás, héjazat-
csere – pályázó kiválasztása 

Folyamatban lévő pályázatainkkal kapcsolatban az alábbiakról tájé-
koztatom a kisapostagi krónika Olvasóit:
– elkezdődött önkormányzati épületünk felújítása, amely magába

foglalja a külső szigetelést, nyílászárók cseréjét, valamint egy kor-
szerű, új kazán beépítését. Saját erőből elkészül a tető felújítása,
az épület belsejében található helyiségek festése, burkolatok cse-
réje. előre láthatóan a szüreti bált már a felújított épületben ren-
dezhetjük.

– kerékpárút pályázatunk is előrehaladott állapotban van. Mivel a
pályázat benyújtása és a kivitelezés között az elmúlt két, két és fél
évben jelentősen nőttek a munkadíjak és anyagköltségek, így felül
kellett vizsgálnunk a kerékpárút műszaki tartalmát. Sikerült találni
olyan tételeket, amelyek átgondoltabb felhasználásával minőség-
ben jelentős változást nem okoznak, viszont a kivitelezés során a
megemelkedett költségekből spórolni tudunk. a beadott módosítási
kérelem elbírálását követően, még az idén szeretném a munkála-
tokat megkezdeni. Így az eredetileg kalkulált összegből és a saját
forrásainkból meg tudjuk valósítani a kerékpárút építését.

– Útfelújítási pályázatunk, továbbá a tájház kialakítására és egyéb
beadott pályázataink tekintetében döntésről még nem értesültünk.
reményem szerint ez az elkövetkezendő hónapokban megtörténik.

Nagy Attila
polgármester

MEGHÍVÓ

FÓRUM
a világháborús emléktáblák elhelyezése ügyében

Mivel a Községháza épületének felújítása miatt a homlokzatról le kellett bontani a világháborús emléktáblákat 
– de szerencsére eredeti állapotukban sikerült azokat megőrizni –, elhelyezésükre vonatkozóan fórumot tartunk,

ahol várjuk az Önök javaslatait is! 

A fórum időpontja és helyszíne:

2018. szeptember 17-én 17 óra, Kultúrterem
Várunk minden érdeklődőt!
Nagy Attila, polgármester



Becsengettek!
Augusztus utolsó hetében mi, tanító nénik már lázasan készülődtünk az iskolakezdésre, míg a kisdiákok élvezték az utolsó ká-
nikulai napokat. Aztán hétfőn megtelt újra az osztályterem. Sokéves munkánk gyümölcse beérni látszik: még több szülő bizal-
mát nyertük el idén. Szűkössé vált az osztálytermünk. Optimistán nézve a jövőbe: idén is izgalmas munka és programok
várnak ránk. Tanító nénik
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Téli rezsicsökkentés
kormánydöntés alapján most azok a háztartások is megkapják az egyszeri, természetbeni támogatást, amelyek a korábbi rezsi-
csökkentésben nem részesültek, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek, fával, szénnel, brikettel, palackos
gázzal, tartályos gázzal vagy fűtőolajjal fűtenek.

A támogatási igényt a Baracsi Közös Önkormányzati Hiva tal Kisapostagi Kirendeltségénél (2428 Kis apostag, Pető fi Sándor
utca 63.) kell benyújtani az erre szolgáló forma nyomtatványon, 2018. szeptember 1. és 2018. októ ber 15. között. A határidő
elmulasztása jogvesztő hatályú.

az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később nem módosítható. A formanyomtatvány
átvehető a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltség ügyfélszolgálatán, illetve letölthető a település hon-
lapjáról is. (www.kisapostag.hu)

Támogatási igényt kisapostagon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be. 
az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OkF) ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása nem részesült-e korábban téli

rezsicsökkentésben. Ha az OkF vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkor-
mányzatnak szabálysértési, illetve minősítő körül mény fennállása esetén büntető eljárást kell kezdeményeznie.
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Idén augusztus 18-án 11. alkalommal került megrendezésre Vágásh-
után a Vágáshutaiak, Elszármazottak és Gyütt-mentek találkozója.
A rendezvény jelmondata: „Ha jöttök lesztek, ha hoztok, isztok-esz-
tek! Ki-ki maga, de nemcsak magának főz!”

A már hagyományosnak mondható rendezvényen több főzőhe-
lyen zajlott a finomabbnál-finomabb étkek készítése. Ebből az alka-
lomból az őslakosokhoz hazatérnek szeretteik, barátaik, ismerőseik.
Mindenki képviselteti magát, aki bármilyen módon kötődik a telepü-
léshez, akiknek együtt dobban a szívük, ha meghallják azt a szót,
hogy „Vágáshuta”.

Testvértelepülésünk, Kisapostag is minden évben részt vesz eme
jeles napon. Az idei évben az összetartozás jeleként egy tortával
köszöntötte Nagy Attila polgármester úr a vágáshutaiakat.

Ismét eljött a falunkba a Hajdú Kezdő Felnőtt Táncegyüttes („HAJ-
KEFE”) színvonalas és humoros műsorral, akik a Debreceni Hajdú
Táncegyüttes keretein belül működnek. A fellépés után táncházzal
folytatódott az esemény, melyen lelkesen minden korosztály részt vett.

A nap jó hangulatban folyt, a főzés közbeni beszélgetések vidám-
sággal, jól eső érzéssel töltötték el valamennyiünk lelkét, akik ott vol-
tunk. A rendezvényt hajnalig tartó mulatság zárta.

Barta Adrien

XI. Vágáshutaiak, Elszármazottak és Gyütt-mentek Találkozója



2018. augusztus 25-én felhős időre, szemerkélő esőre ébredtünk,
de biztatásként ki-kibújt a napocska, jelezve, bearanyozza még e
napot számunkra. Így is történt.

Ragyogó napsütésben fogadhattuk meghívott kedves barátainkat,
dalostársainkat, Szabadegyházáról, Baracsról, Nagyvenyimről,
Duna egyházáról, Dunavecséről. A z ide érkezőket méltó környezet-
ben, terített asztallal fogadták a házigazdák, az Önkormányzat és
a Nőegylet mindent megtett, hogy jól érezzük magunkat.

A rendezvény fővédnöke, Varga Gábor országgyűlési képvise-
lőnk, ez alkalomból egy vándorserleget ajánlott fel a legjobb han-
gulatot teremtő dalkör részére. Köszönjük ezt a nemes gesztust!

A találkozó nem verseny volt, de játék, a javából. Minden csapat
igyekezett jó hangulatú, vidám dalokat bemutatni.

A zsűri nem szakmai volt, hanem meghívott civilek, akik szeretik
a népdalt, a népzenét, a verseket, a művészeteket. Köszönjük, hogy
elfogadták meghívásunkat és felkérésünket e nem könnyű feladatra,
Dr. Fekete Borbálának, Szilágyi Lajosnénak, Dr. Lukácsi Katalinnak,
Molnár Gézánénak, Nagy Károlynénak, Dóczi Antalnak, Dóczi
Antal nénak, Pats Dánielnek, a SKICC alapítvány képviselőjének!

A rendezvényt Nagy Attila polgármester nyitotta meg.
Ezt követte a SKICC alapítvány által szervezett kisapostagi alkotó-

táborban résztvevő fiatal képzőművészek által készített alkotások be-
mutatása, mely művek egyben a színpadunk dekorációját képezték.

A kisapostagi Lilaakác Dalkör vendégköszöntő műsorában bemu-
tatta, milyen közös értékeket hordoz a költészet, a zene a vers, a
festészet. Mind-mind egy-egy pillanatnyi hangulatot érzést fejez ki.
Radnóti Miklós: Bájoló c. versét Farkas Róbertné adta elő, ezt kö-
vette e vers megzenésített változata, Pere Niki előadásában, gitár-
kísérettel, majd ugyanezt a verset kórusunk is elénekelte, amelyhez

méltó keretet nyújtottak a háttérben a fiatal művészek alkotásai.
Külön bözőek vagyunk, kit a vers, kit a zene, kit a dal, vagy a képek
érintenek meg, varázsolnak el.

Ezt követően léptek színpadra a dalkörök. A zsűri nem volt könnyű
helyzetben. Mint összefoglalójában Dr. Fekete Borbála, a zsűri el-
nöke elmondta, nehéz feladatuk volt, mert minden csapat nagyon
színvonalas dalcsokorral készült. Végül nagyon szoros eredménnyel,
a kisapostagi Lilaakác Dalkör nyerte el a vándorserleget. Ígérjük,
megőrizzük, és jövőre ismét játékra hívjuk dalostársainkat. 

A közös ebédet ezúton is köszönjük Nagy Károlynak, Szilágyi
Lajos nak, Lajkó Mihálynak, a zenét Kun János barátunknak, a jó
kedvet minden kedves vendégünknek.

Köszönjük a fiatalok segítségét a felszolgálásban! Nagy öröm volt
számunkra, hogy velünk ünnepeltek, így generációk találkozása is
volt e hagyományőrző és tovább éltető rendezvény. Reméljük, hogy
továbbviszik az itt szerzett tapasztalatokat! 

Köszönjük Verasztó Sándornak a hangosítást, amit nem egyszerű
dolog megvalósítani a természet lágy ölén.

Köszönjük a segítséget Editkének a hivatalból, Juhászné Icukának
a Halászkert kocsmából, és természetesen a polgárőrök segítségéért
is hálásak vagyunk.

Köszönjük a támogatást a Super-Mol Kft-nek!
Végül köszönet a Nőegylet valamennyi tagjának az áldozatos mun-

káért, melyet az előkészületekben és a megvalósításban végeztek.
Köszönjük férfitársainknak, hogy vagytok nekünk, és mindig szá-

míthatunk rátok!
A szavak mellé néhány pillanatkép, melyek híven tükrözik az ese-

mény hangulatát.
Szatmári Piroska
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Dalostalálkozó Kisapostagon
Egy rendezvény margójára



5

Hittan tábori beszámoló
Jól sikerült az idei hittantábor. A gyerekeket arra kértük, hogy írják le, hogy érezték magukat, milyen élményeket gyűjtöttek. Ennél hitelesebb
és örömtelibb emlékezés, azt hiszem, nem is kell.

Bánkuti Katalin

Hittan tábor 2018.

Jó volt újra látni a barátaimat.
Egyik nap elfelejtettem, hogy biciklivel kell menni, ezért aztán fu-
tottam a többiek mellett a rakodóig, de nem fáradtam el. Jó volt ví-
zibombázni és számháborúzni is! 

Eddig nem szerettem a lilahagymát, de most a táborban meg-
kóstoltam, és rájöttem, hogy finom! 

Vicces volt az elefántlabdás játék is, megfájdult a hasam a ne-
vetéstől.

Pénteken nagyon jót táncoltunk a barátaimmal.
Nagyon tetszett a kutyás-macskás film amit a kultúrteremben

néztünk meg. Szorítottam, hogy végül megtalálják a gazdijukat.

VÁROM MÁR A KÖVETKEZŐ HITTANTÁBORT!

Írta: Áron Máté

kisapostag adott otthont a Vii. Összművészeti Nemzetközi
alkotótelepnek, melynek keretében képzőművészek és szín -
művészek hoztak létre új alkotásokat. a képzőművészek műveit a
simontornyai vár kiállítótermében láthatja közönség.

az alkotótelep munkájában részt vett képzőművészek: Teodora
pop, kecskés róbert, Lex Glushkevich, erwin Stefanie posarnig,
Szenográdi Szabina, kopcsik editt, Bakos Zsuzsa, Bácsi Sztella,
Négyesi Ádám, dobos Viktor, Várkonyi György, pats József, pats
dániel, színművészek: Levko esztella, Buzási Fanni, Fazekas
Veronika, papp Lívia kiga, Munkácsi Ádám.

SKICC tábor



az ivóvizek egy külön csoportját alkotják, a speciálisan, valamilyen
előnyös, gyógyító, vagy megelőző hatású vizek. ezek közül mutatok
be Önöknek (a teljesség igénye nélkül) egy-két olyan terméket,
amely érdekességnek mondható. az ismertetés során, esetenként,
talán reklámízű és túlzó hatások is olvashatók, ami nem személyes
vélemény, hanem a termékek ismertetése során olvasott szöveg. 

HumAnA BéBivíz vAgy BABy WASSer

Nálunk a gyógyszertárakban, esetleg a bababoltokban kapható,
eredetileg Németországból származó (ma már magyarok is for-
galmaznak) nagy tisztaságú, alacsony sótartalmú, csíramentes kö-
rülmények között letöltött ivóvíz. a termék úgy készül, hogy kellően
gondos tisztítás és csírátlanítás után, zárt rendszerben töltik, cso-
magolják. a vizet elsősorban a csecsemők teáinak, tápszereinek
elkészítéséhez használják.

a víz nem olcsó, különböző árakon kapható. a gyártó ajánlása
szerint a csomagolás felbontása után 2 nap múlva fel kell forralni
a vizet használat előtt. 

Megjegyzem, hogy hasonló tisztaságú és kis sótartalmú víz elő-
állítására már a háztartási ivóvíztisztító berendezések egy típusa
(fordított ozmózis elven működő tisztítók) is alkalmas, amellyel a
szükséges mennyiséget, tetszőleges időpontban állíthatjuk elő.
a hatékony csírátlanítás UV lámpával elvégezhető. a fenti termék
előnyére talán csak az szolgál, hogy a gyártás közbeni állandó
ellenőrzés garanciát ad a minőségre, bár az a felbontás után már
természetesen változhat.

Pi-víz vAgy életvíz

Talán az egyik legismertebb ivóvízféleség, amely a természetgyó-
gyászatnak köszönhetően került a köztudatba. Hasznossága máig
megosztja a terméket ismerők csoportját. egyesek csodahatást
tulaj donítanak a víznek, míg mások az állítások cáfolásával pró-
bálják az ellenkező véleményt kialakítani.

a pi-víz megítéléséhez tudni kell, hogy a víz által előnyös élettani
hatást kiváltó tényezőt jelenleg valós mérési paraméterrel nem lehet
meghatározni. a Japánból származó találmány legegyszerűbb
magyarázata, hogy a víz nem gyógyszer, azonban optimális
egészségmegőrző állapot kialakítására képes. a víz a különböző
kerámiákon (rezonátor) áthaladva, egyszerűen nevezve rezgéssel
töltődik fel, a csoportokban (klaszterekben) lévő vízmolekulák ki-
sebb számú csoportokban rendeződnek át, amit egyébként a szer-
vezetünk is elvégez a sejtekben történő vízforgalom során. ez az
átalakult struktúrájú víz segíti a szervezetünket.
egy-két túlzó, de legalábbis kétségbevonható állítás:
• Gyermekkortól fogyasztva nagyon magas, akár 120 évig is tartó

életkor érhető el
• Növények öntözésére használva 30%-kal nagyobb termésho-

zam várható, és 40%-kal nő az első osztályú termékek aránya
• a növények ellenállók lesznek a vírusokkal és a baktériumokkal

szemben, így nem szükséges a vegyszerek használata (mi van
a bogarakkal és a rágcsálókkal?).

• Fogyasztása eredményeképpen a szervezet képes lesz a napi
15-18 órás munkavégzésre is

• a vízben a halak még 28 napig is megélnek levegőztetés nélkül?!
egy-két mérhető és teljesen cáfolt állítás:
• a pi-víz nem forr alacsonyabb hőmérsékleten, mint az előállítá-

sához használt csapvíz.
• Fagyáspontja nem —1–7 oC között van, hanem 0 oC-on fagy meg
• elektromos vezetőképessége az ellenőrzés során mindkét víz ese-

tében megegyezett, míg

az állítás szerint a pi-víz vezetőképessége az előállítás során emel-
kedik. a vezetőképesség állandósága azt is mutatja, hogy az elő-
állítás során a víz ionösszetétele és mennyisége sem változott, tehát
egyszerű fizikai tisztítás történik, kémiai nem.

Ugyanakkor megállapítható, hogy az országban több helyen
üzemel pi-víz előállító berendezés, akár vállalkozás formájában is.
a víz az öko-boltokban, vagy a gyártóknál kb. 20 forintos literáron
kapható, saját edényben, palackozott formában ára változó. a kü-
lönleges hatását pár napig képes megőrizni, ezért hosszabb ideig
nem tárolható. a víz magyarországi „atyja” dr. Fülöp László ag-
rárkutató, aki a vízről „az életvíz története” címmel könyvet is írt.

Én személyesen több helyen, pl. kalocsán láttam üzemelő be-
rendezést, amely egy mechanikus szűrőből, aktív szénszűrőből, re-
zonátorból és egy UV csírátlanító berendezésből állt, teljesítménye
kb. 300–400 liter/óra .

ezüStvíz vAgy Kolloid ezüSt oldAt

Már az ókorban is ismerték a fémezüst baktériumölő hatását. az
ezüst evőeszközök, ivó-edények használata a gazdagság megmu-
tatásán kívül használóinak védettséget biztosított a kisebb fertőzé-
sek, betegségek megelőzésében is. Napjainkban, elsősorban a ter-
mészetgyógyászatban használják megelőzésre, illetve kialakult ví-
rusos és bakteriális betegségek kezelésére.

az ezüstkolloid nagy előnye, hogy ajánlott mennyiségben nem
káros az emberi szervezetre, ugyanakkor, mintegy 650 féle mikro -
organizmust képes elpusztítani. a mikroorganizmusok nem tudnak
hozzá alkalmazkodni, mint az antibiotikumhoz. 

előállítása legegyszerűbben elektrolízissel történik. az egyen-
áram hatására a nagy tisztaságú, gyengén vezetővé tett sótalan
vízben a tiszta ezüst (99,99%-os fémtisztaság) kolloid méretben
(1–100 nanométeres méret) kerül a vízbe. egy átlagos ezüstvíz
előállításakor kb. 4–6 milligramm/liter töménységű kolloid oldatot
kapunk.

Felhasználása külsőleg, ill. belsőleg is történhet. az ivóvízben
már 1-2 mikrogramm/liter mennyiség is megakadályozza a
mikro organizmusok szaporodását. a felhasználás területeit, és az
ajánlott mennyiségeket a cikk korlátozott terjedelme miatt nem is-
mertetném. előnyét magam is megtapasztaltam, megfázásos, gyul-
ladásos, vírusos (pl. herpesz), és a bőr gombás fertőzésénél hatá-
sos volt.

Sós József

(Folytatása a következő számban)
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Különleges ivóvizek 1.



Kitűnő hallevek készültek idén is
Kedvező időjárási körülmények közepette zajlott le a XIX. Kisapostagi
Halléfőző Verseny, amelyre ezúttal a Bárka vendéglő szer ve zé sé ben
került sor. A helyi és a Dunaújvárosból és a környékről érkező csa -
patok mellett bajai versenyzők is rajthoz álltak. A zsűri nehéz fel adatát
Sági Szilárd és Meggyes Gábor vállalta. Bírálatuk eredményeként a
Daró Gumi Team – Daróczi Gábor csapata nyerte el a kupát.

Nagy Attila polgármester versenyen kívül főzött egy nagy adag
halászlét, amelyre idén is méltán nagy kereslet mutatkozott.

A Horgász szakosztály is meghirdette a snecifogó bajnokságot,
melyen gyermek kategóriában Zalán Cintia győzött, megelőzve
Szabó-Kiss Zétényt (mindketten székesfehérváriak) és a III. helyezett
Gurisatti Gergőt, a felnőttek között pedig Gurisatti Gyula lett az első
az édesapja, id. Gurisatti Gyula előtt, a III. helyet pedig Agárdi
Adrienn szerezte meg.

Minden résztvevő jól érezte magát, Kisapostag pedig jövőre is
szeretettel várja a halászlét kedvelő baráti társaságokat. 
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