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2017. március

Óvodai hírek
2017. február 14-én a Pöttömkert Óvodában országos tanfelügyeleti ellenőrzés
volt. Perkátáról és Paksról érkeztek a szakértők, akik országos szinten dolgozó és
elismert óvodapedagógusok és egyben óvodavezetők is.
A látogatás célja a vezető munkájának ellenőrzése és értékelése az intézményben
folyó munka alapján, mely a 2014/2015 és a 2015/2016 nevelési évet érintette.
Ezen kívül vizsgálták az óvoda dokumentációit, Pedagógiai Programot, Szervezeti
és Működési Szabályzatot, Éves Munkaterveket, Beszámolókat.
A tanfelügyelő szakértők elismerték és megdicsérték az óvodát irányító és az intézményben folyó szakmai munkát.
A fenntartó részéről Zakar Zoltán polgármesterrel való személyes találkozás alapján a polgármester tájékozottságát az intézményhez való pozitív hozzáállását
emelték ki.
Jóleső érzéssel töltött el 26 éves óvodavezetői és szakmai irányító munkám és az
itt dolgozók munkájának elismerése.
2017. március 1-én „elektromos hulladék” gyűjtés volt, melyet az óvoda szervezett. A lakosság 3 autónyi használaton kívüli tv-t, hűtőszekrényt, fagyasztóládát,
számítógépet hozott a gyűjtőhelyre, a polgárőrség garázsába.
Ezért az óvoda 60.000 Ft támogatást kapott az Apostagi Pöttöm Alapítvány számlájára. Számlaszám: 51700454-10004902. Sajnos az adó 1 %-ról csak 2018-tól lehet
rendelkezni, de bármilyen adományt köszönettel fogadunk.
Köszönöm a lakosságnak a felesleges „berendezések” beszállítását, a polgárőrségnek a garázs biztosítását, a közmunkaprogramban részt vevőknek a pakoláskor nyújtott segítségét!
Kiss Irén
óvodavezető

A február 22-i képviselő-testületi ülés
fontosabb történései röviden:
A közszolgáltatások értékelése napirenden belül vendégünk volt Márton László a
hulladékgyűjtést végző Dunanett Kft. ügyfélszolgálati vezetője, aki a tavalyi évben
átalakult hulladékszállítási közszolgáltatásról beszélt. Említette a központilag létrehozott és működtetett NHKV Zrt., mint a hulladékgazdálkodást üzemeltető meghatározó szerepét. Kitért a központi szabályozás anomáliáira, valamint külön szólt
az új lomtalanítási rendszerről, melyet 2016-tól külön egyeztetés alapján vehetnek
igénybe a lakossági ügyfelek.
Amint arról korábbi számainkban beszámoltunk, önkormányzatunk közvilágításkorszerűsítésbe kezd. A korábbi üzemeltetőnkkel a EDF Démász Zrt-vel (mostanra
Démász Zrt.) a szerződést felbontottuk és a LED-es korszerűsítés befejezéséig a
WATT-ETA Kft-vel kötöttünk szerződést. A fejlesztés tervezés alatt áll, a kivitelezés
várható ideje 2017 nyara. A számítások szerint 6 év alatt térül meg a beruházás,
melynek költségei az állami támogatásból fedezhetők.
A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2017.évi költségvetését. A 362.820.- eFt főösszegű költségvetésben 12.522.- eFt általános tartalékot tudtunk képezni. A biztonságos működésen túl az idei év legfőbb feladata a
Temető utca, az Ady E. utca, a Széchenyi utca, a Damjanich utca, a Vásár tér aszfaltozása, a Bíró-gödör terület rendezése, a Vasút utca csapadékvíz elvezetőinek
részleges felújítása, valamint a Petőfi utca csapadékvíz elvezetés felújítása és az út
aszfaltozása. Az óvoda felújítás is napirenden van, de a pályázat támogatói döntés
elhúzódása miatt a beruházás 2018-ra húzódhat.
Köszönet
Hálát rebeg ajkunk és köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesapánkat, Férjemet
Csatári- Szűcs István Csabát 2017. január 28-án elkísérték utolsó útjára, a szeretet és hála
virágait elhozták sírjára és gyászunkban osztoztak.
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen.
Drága Édesapánk nyugodjál békében.
Csatári- Szűcs Éva
Csatári- Szűcs Csaba és családja
Csatári- Szűcs István Csabáné

Protestáns presbiteri ülés határozatai
Az apostagi protestáns egyházközségek presbitériuma 2017. február 20-án tartotta rendes ülését, melyen a 2016. évről szóló beszámolók meghallgatása mellett
több tárgyban is hozott határozatot.
A protestáns temetőben végzett munkák között kiemelkedő volt a kerítés építése,
melynek célja, hogy a temető összképét javítsa, a temetőben lévő értékek védelmét biztosítsa. Ennek érdekében az elhelyezésre került kapuk használatát is szabályozta a presbitérium. Az állandóan nyitva lévő személyi kapuk mellett a gépkocsibehajtás korlátozottá vált.
Rendezte a presbitérium a védett sírok helyzetét. Ennek nyomán döntött arról,
hogy a lelkészi vezetők sírjai automatikusan, a világi vezetők, kántortanítók sírjai
egyedi elbírálás alapján válnak védetté. Ezen kívül lehetőség van egyedileg védetté
nyilvánítani sírhelyeket. Amennyiben a védett sírba később temetkezés történik,
mely nem élvez védettséget, a temettető egyszeri sírhelymegváltási díjat fizet.
A presbitérium határozott egy a pentelei bombatámadás protestáns temetőben
nyugvó áldozatairól való megemlékezés céljára elkülönített emlékhely létesítéséről. 2017. július 31-ig lehetőség van arra, hogy azon rendelkező, aki a bombatámadásban elhunyt hozzátartozója sírját gondozza, exhumálás után ezen emlékhely
alatt kialakított közös sírba helyezze el a hamvakat.
A legvitatottabb kérdés a polgári rend szerinti temetések szabályozása volt. A két
egyházközség elkötelezett abban, hogy a temetéseken hangozzék az evangélium,
ugyanakkor lehetőséget biztosít a polgári rend szerinti búcsúztatásokra. Ehhez
kapcsolódóan előírja, hogy polgári rend szerinti búcsúztatást kizárólag vállalkozó
személy végezhet a temetőben. A búcsúztatást végző vállalkozót, mivel gazdasági
tevékenységet végez, temetőfenntartási hozzájárulási díj megfizetésére kötelezi,
melynek mértéke a presbitérium döntése értelmében 30.000 Ft. Ezt az összeget
nem a temettető hozzátartozó fizeti meg, hanem a búcsúztató vállalkozó.
A határozatok teljes szövege hozzáférhető a Lelkészi Hivatalokban.
Selmeczi Géza Tamás
lelkész

Az Apostag KSE megyei III. felnőtt férfi labdarúgó
csapatának 2017. tavaszi menetrendje
2017-03-19 15:00 DUNAEGYHÁZA DSE - APOSTAG KSE
2017-03-26 16:00 APOSTAG KSE - SC HÍRÖS-ÉP
2017-04-01 16:30 ORGOVÁNY KSE - APOSTAG KSE
2017-04-16 16:30 BALLÓSZÖG KSE - APOSTAG KSE
2017-04-23 17:00 APOSTAG KSE - FÜLÖPHÁZI SE
2017-04-30 17:00 APOSTAG KSE - TASS KSE
2017-05-06 17:00 DUNAVECSEI SE - APOSTAG KSE
2017-05-14 17:00 APOSTAG KSE - ÁGASEGYHÁZA SE
2017-05-20 17:00 LADÁNYBENEI LC - APOSTAG KSE
2017-05-28 17:00 APOSTAG KSE - HELVÉCIAI VSE
2017-06-04 17:00 FÜLÖPSZÁLLÁSI SE - APOSTAG KSE
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Művelődési Ház

Megemlékezés
Jótékonysági
Művelődési Ház
színházi előadás
Evangélikus
Böjti Örömhírvetés
Gyülekezeti terem
Téma: a 4 Solus
Művelődési Ház
Zenés Ének óra
Hüllő bemutató
Művelődési Ház
és ásvány-vásár
FUTOK elmarad
Dunavecsei
Művelődési Ház
Színjátszók előadása
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