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Az osztályok és az osztálylétszámok: 

Évfolya-
mok 

Osztá-
lyok 

Osztály 
létszá-
mok 

 
SNI-sek 
száma 

Számí-
tott lét-

szám 
Osztályfőnök 

1. évf. 1 17 1 18 Koczka Tímea 

2. évf. 1 21 0 21 Sándor Andrea 

3. év. 1 17 1 18 Szurma Jánosné 

4. évf. 1 23 1 24 
Lovászné Nemes 
Piroska 

5. évf. 1 22 2 24 Bognár Renáta 

6. évf. 1 21 6 29 Ács Tibor 

7. évf. 1 12 0 12 Terdik Mihályné 

8. évf. 1 18 1 20 
Kovácsné Vászon 
Mária 

Összesen: 8 151 12 166  

Anyakönyvi hírek 

Születtek: 
 Icsei Gréti, 08. 01. anyja neve: Bálint Andrea 

 Duchai Adrienn Erika, 08. 04. anyja neve: Fenyvesi Erika 

 Gajdácsi Szofia, 08.09. anyja neve: Samu Viktória 

 Zagyva Noel Márk, 08. 13. anyja neve: Boros Dzsenifer 

Haláleset: 
 Trencsényi Ferencné (Valaczka Etelka),  

volt Apostag Attila u. 1. szám alatti lakos, elhunyt: 2017. 07.20. 

Házasságkötés: 
 Kaposi Margit és Zsunkuly Florin Attila - 2017. augusztus 11-én 

 Tóth Bettina és dr. Kazup Gábor Tamás - 2017. augusztus 12 -én 
vás 
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. szeptember 

Tisztelt Apostagi Lakosok! 

Önkormányzatunk - anyagi lehetőségéhez mérten - a jövő évben járdaépítési prog-

ramot indít. Elsősorban azokat a járdákat kívánjuk felújítani, ahol az utak minősége 

ezt lehetővé teszi. Név szerint a következőket: Hunyadi u., Temető u., Damjanich 

u., Széchenyi u., Ady E. u. és ehhez társulhat a várhatóan szeptemberre-októberre 

elkészülő Petőfi S. utca. A felújítással több km járda épülhet térkőből. Ennek össz-

költsége meghaladja önkormányzatunk teherbíró képességét, ezért lakossági ösz-

szefogással szeretnénk megépíteni járdáinkat. A felméréseket szeptember hónap-

ban megkezdjük és ezt követően személyesen egyeztetünk az adott utcák lakóival. 

Megértésüket, támogatásukat előre is tisztelettel köszönjük! 

Pályázatot nyújtottunk be a Hunyadi u. 9-11. "A" és "B" épületének energetikai 

felújítására. A több mint 110 mFt összköltségű pályázatunkból a homlokzat, pad-

lásfödém, lábazat hőszigetelését, teljes nyílászáró cserét, valamint fűtéskorszerű-

sítést kívánunk megvalósítani. Sikeres pályázás esetén a beruházás 100%-os támo-

gatásból valósulhat meg." 

Néhány közérdekű információ 

szeptember 28. 8:30 Ópusztaszer Kirándulás szervezése 

október 3. 18:00 Közösségi Ház Cimbora 

október 6. 09:30 Ártézi park Aradi vértanúkról megemlékezés 

október 7. 10:00 
Apostag utcái 
KALOMÉH 

Szüreti felvonulás és bál 

 

A  „Mélységes mély a múltnak kútja” című régészeti kiállítás és Csorba Károly 

és barátai „Mozdulatművészek- Babits est” című fotókiállítás október végéig 

megtekinthetők, előzetes bejelentkezéssel, a következő számokon: 06-78-850-

450 vagy 06-70-9538-113.  



Iskolai hírek 

Az oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása: 
Eszközkészletünk gyarapításában az elkövetkező tanévben több lehetősé-

günk is adódik az elmúlt időszakhoz képest. 

Tárgyi eszközeink bővítésére nettó 1,3 millió Ft-ot hagyott jóvá tankerületi 

központunk. Ebből beszerzésre kerülhetnek a tanév elején osztálytermi bú-

torok (szekrények, öltözőpadok, nevelői székek, hangosításhoz vezeték nél-

küli mikrofonok állvánnyal, hűtőszekrény, mosógép, tábla a 3. osztályba, 

függönyök, gumis szegélyű lábtörlők, a kisiskola udvarára egy kültéri játék. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt európai uniós EFOP-4.1.3-

17-2017-00199 számú pályázaton indulhatott iskolánk a tankerületi köz-

pont támogatásának köszönhetően. Megkaptuk a pályázati döntést, amely 

támogatásra érdemesnek ítélte pályázatunkat. Az elnyert támogatás ösz-

szege 95.099.300.-Ft. Reméljük, hogy a pályázati programban tervezett be-

ruházásokat megvalósíthatjuk.  

A legfontosabbak:  

 Az Ákos kerti sportpálya teljes felújítása; 

 Az A-B. épület teljes belső felújítása; 

 3 db interaktív tábla projektorral, laptoppal; 

 tantermi bútorzat beszerzése. 
 
Apostag Község Önkormányzata TOP-3.2.1-16 azonosító számú felhívás ke-

retében „Apostag Község Önkormányzata épületeinek energetikai felújí-

tása” címmel pályázatot adott be a Hunyadi u. 9-13. számú épületek ener-

getikai felújítására. A támogatás elnyerése esetén megvalósulhatna a A-B 

épület külső szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés. 

Személyi feltételek: 
Engedélyezett státuszok száma 22. Egy üres álláshelyen dolgoznak az átta-

nító és óraadó pedagógusok. 

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 19 fő.  

 

Ebből 

 a pedagógusok létszáma: 14 fő 

 NOKS-os: 2 fő (ebből 1 fő tartósan távol, helyette 1 fő pedagógus) 

 technikai munkakörben foglalkoztatottak létszáma:  
4 közalkalmazott. 

 
Áttanító pedagógusok:  
Németh Szabina  rajz 5-8. o., hon- és népismeret 5. oszt. 
Pál Ferencné   biológia 7-8. o. 
Viszovszki Balázs  informatika 5-8. o. 

 
Óraadók: 
Tóth-Szöllős Mihály  technika 5-8. o. 
Varjúné Íberhardt Edit  mozgásfejlesztés az SNI tanulóknál 

 

Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások: 
A szakkör,  
foglalkozás 

megnevezése 
Óraszáma/hét A költségek 

A szakkört,  
foglalkozást tartó 

személy neve 

Tánc 2 Térítésmentes 
Sándor Andrea/ 
Lovászné Nemes 
Piroska 

Tömegsport, 
sportkör 

1 Térítésmentes Will Béla 

Ének szakkör 1 Térítésmentes Koczka Tímea 

 

Tanulólétszámunk a tanévkezdés napján 151 fő + 3 fő tanulói jogviszonya szüne-

tel. 

A 2017/2018-as tanévet 8 osztállyal és 3 napközis csoporttal kezdjük. A három 
napközis csoport vezetője: Babenyecz-Derecskei Mónika, Stefánovits Bernadett, 
Bognár Renáta és Dér Linda. 
 
 
 


