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A balesetek számának csökkentése, megelőzése valamint a szabályszegések visszaszorítása érdekében a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. június 15. - 2017. szeptember 30. közötti időszakban fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekre kerül sor. Az intézkedő rendőrök az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése érdekében alkoholszondás, a gyorshajtók visszaszorítása céljából pedig sebesség ellenőrzések megtartására kerül sor.Önkormányzati Hírlevél 
2017. augusztus 
 

Tisztelt Apostagi Lakosok! 

Amint azt tapasztalhatták, a Temető utca befejezését követően, július hónapban 

elkészült a Széchenyi utca, a Damjanich utca, valamint a Vásár tér egy szakaszának 

aszfaltozása. A tisztán pályázati pénzből megvalósuló beruházás nagy érték szá-

munkra, ezért szeretettel, de határozottan kérünk mindenkit, hogy óvjuk azok ál-

lapotát és ápoljuk közvetlen környezetét. Használjuk azokat rendeltetésszerűen és 

közlekedjünk rajtuk - mindenki számára – biztonságosan. A nem rendeltetésszerű 

használatot kérjük azonnal jelezni önkormányzatunknál. 

Továbbá tájékoztatjuk az apostagiakat, hogy augusztus hónapban elkészül az Ady 

E. utca és szeptember-október hónapban pedig a Petőfi S. utca csapadékvíz-elve-

zetéssel együtt.  

Anyakönyvi hírek 

Születtek: 

Pap Olivér, 07. 08. anyja neve: Édl Adrienn 

Kovács Zsolt Róbert, 07. 12. anyja neve: Burai Krisztina 

Néhány közérdekű információ 

augusztus 15. 09:00 Apostagi Közösségi Ház Véradás 

augusztus 18. 22:00 Gangos udvar Dumfound koncert 

augusztus 19. 18:00 ÁFÉSZ előtti tér Szent István napi ünnepség 

augusztus 20. 16:00 Szent István park Szent István napi ünnepség 

augusztus 22. 18:00 Apostagi Közösségi Ház Cimbora 

augusztus 23. 18:00 Apostagi Közösségi Ház KönyvtárMozi 

augusztus 31. 17:00 Iskola belső udvara Évnyitó 



Óvodai hírek 

Az apostagi óvodások is bekapcsolódtak a 800 éves település méltó megünneplé-

sébe. A tavasz folyamán a nagycsoportos óvodások Sándor Andrea tanítónő éves 

néptánc oktatási anyagából tartottak színvonalas bemutatót a Művelődési Ház-

ban, ahol Boda Sandra óvodás és iskolás korú balett növendékei is felléptek több 

apostagi gyermek részvételével. A nagycsoportos óvodások új műsorral szerepel-

tek az iskolásokkal közösen megrendezésre kerülő tanévzáró művészeti bemuta-

tón a Művelődési Házban. Köszönöm a felkészítő nevelők lelkiismeretes munkáját. 

A nyári élet színesebbé tétele, az óvoda-iskola, az óvoda a fenntartó és szülők kap-

csolatának mélyítésének jó példája a nyár folyamán megszervezésre került ho-

mokvár építés. A kettő autónyi homokot Kispál István vállalkozótól kapta az óvoda 

másodízben, melyet a gyermekek nevében is köszönök. Ezen a napon került meg-

rendezésre a nagycsoportosok számára a családi napra meghirdetett, de elmaradt 

labdapattogtató verseny, melynek eredménye:  

aranyérem:   Ötvös Lóránt   550-nél megállítva 
ezüstérem:   Koczka László   347 
bronzérem:   Hellebrand János  330 
negyedik helyezett:  Hegedűs Laura   266 

Erre a napra a Közösségi Házban szervezett nyári napközibe járó gyermekeket is 

meghívtam kísérőikkel együtt. Az iskolás gyerekek labdapattogtató versenyben 

külön is részt vehettek, melynek eredménye: 

aranyérem:   Nárai Bence     3500 
ezüstérem:   Koczka Dóra    3065 
bronzérem:   Szarvas Krisztián   2325 
negyedik helyezett:  Valaczka Benjámin   2198 

A felnőtt kategóriában első helyezést ért el Rédli Istvánné dajka, aki szabadidejé-

ben is lelkesen gyakorolta a labdapattogtatást. 

Elsősorban a díjazottaknak, de minden résztvevőnek gratulálok! Az első 3 helye-

zett érmeit Komáromi Petra biztosította és adta át a díjazottaknak, melyet ezúton 

is köszönök. Minden gyermek kapott óvodában készített érmet a sikeres labdapat-

togtatásért. 

Az óvodások és iskolások közösen építettek hatalmas homokvárat, melyre kitű-

zésre került a magyar zászló, a 800 éves települést jelképező zászló és a Pöttöm-

kert Óvoda logójának zászlója. A gyerekek a vár köré mély árkot ástak, melyet 



megtöltöttünk vízzel és csónakokat tettünk bele. Jó volt látni a mezítlábas, homok-

ban lelkesen munkálkodó gyermekeket. 

A délelőtti programok zárásaként a Somogyi család által biztosított dinnyét fo-

gyaszthatták el a gyerekek, melyet ezúton is köszönök. 

Délutáni programként a nagycsoportos gyerekekkel és a nyári napköziben részt-

vevő gyerekekkel közösen mentünk a Dunára, ahol útjára bocsátottunk 800 db pa-

pírhajót, a település 800 éves fennállása alkalmából.  

Köszönöm a papírcsónakok hajtogatásában aktívan résztvevő szülők, nagyszülők, 

ismerősök, óvodai dolgozók, nyári napközis gyerekek, az iskolai nyári munkára ér-

kező gyerekek, Koczka Tímea tanítónő és Terdik Mihályné tanárnő munkáját. A 

programról Kalmár Kristóf készített fényképeket. Az óvodás gyermekekről készült 

képeket az „Pöttömkert Ovi” Facebook oldalon tekinthetik meg az érdeklődők. 

Korábban Zakar Zoltán Polgármester Úr tájékoztatta a lakosságot az óvoda felújí-

tási pályázat sikerességéről. Az óvodából való kiköltözés szervezése is folyamatban 

van, melyhez nagy mennyiségű papírdobozra is szükségünk lenne. Ezúton is kö-

szönöm a helyi vállalkozók Molnár Sándor, Pesthy Imre, Duchai család, Csorba Zol-

tánné, az apostagi és dunavecsei Coop bolt által biztosított dobozokat. A nagy 

mennyiségre való tekintettel kérem, hogy akinek a háztartásban felesleges nagy-

méretű papírdoboz van, illetve ingyenes forráslehetőséget tud, kérem, jelezze ezt 

az óvodában (folyamatban van a solti Lidl és a dunaújvárosi Pepco üzlet „papír-

adománya”). 

A Hunyadi u. 23. sz. óvodából való kiköltözésre 2018. február hónapban, Hunyadi 

u. 25. sz. épületből pedig május hónapban kerül sor. A nyári takarítás ideje alatt a 

tanév folyamán nem szükséges tárgyak dobozolását már megkezdtük.  A későb-

biek folyamán majd kérjük a szülők aktív segítségét (költözés, Hunyadi u. 23. sz. 

épület bontása). 

Tájékoztatom a lakosságot, a nagyfokú érdeklődésre való tekintettel október má-

sodik hetében ismét elektromos hulladék gyűjtés lesz az óvoda udvara melletti 

polgárőr garázsnál. A pontos dátum a későbbi hírlevélben kerül megjelenítésre. Az 

idei évben utoljára kerül megszervezésre az elektronikus hulladékgyűjtés. 

Kiss Irén 

Óvodavezető 

  



 

 


