Önkormányzati Hírlevél

Anyakönyvi hírek

2017. december

Születések



Kapoli Nóra 2017. 11. 11. anyja neve: Tóth Gréta
Ágoston Dávid 2017. 11. 16. anyja neve: Bognár Barbara

Néhány közérdekű információ
december 17.

16:00

december 19.

15:00

december 19.
december 21.

18:00
11:00

Művelődési Ház
Polgármesteri
Hivatal
Közösségi Ház
Művelődési Ház

Ádvent II. vasárnapja, rk.
testvérek szolgálnak
Testületi ülés

Cimbora
Iskola karácsony
Ádvent IV. vasárnapja,
december 22.
16:00
Művelődési Ház
községi karácsonyozás
Központi
Pentelei bombázások áldozadecember 24.
11:00
buszmegálló
tairól való megemlékezés
december 31.
20:00
Művelődési Ház
Jótékonysági szilveszteri bál
December 27-től 2018. január 6-ig a Közösségi Házban a könyvtár zárva tart

Az óvodások nevében kérem, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át az
Apostagi Pöttöm Alapítvány részére felajánlani szíveskedjenek!
Számlaszám: 51700454-10004902
Örömteli, békés karácsonyi ünnepeket, jó egészséget és boldog új évet
kívánok az óvoda dolgozói és a gyermekek nevében!
Kiss Irén óvodavezető
Apostag Község december havi hírlevele
6088 Apostag, Kossuth L. u. 1. | Tel./fax: +36-78/528-041 | e-mail: apostag.onkorm@tanet.hu
6088 Apostag, Széchenyi u. 1. | Tel: +36-78/850-450 | e-mail: kultura@apostag.hu
További információk: Apostag.hu. Fontos híreinkről községünk
mobil híroldalán is tájékozódhat. Töltse le a helyihirlapp.com/start
oldalról vagy az itt található kódot olvassa le a telefonjával.

Képviselő-testületi hírek
A Képviselő-testület a novemberi testületi ülésen döntött a közvilágítás korszerűsítés kivitelezőjéről. A beruházás során településünk teljes területén LED-es lámpatestek kerülnek a villanyoszlopokra. A beruházás két ütemben zajlik. Az első
ütemet még december hónapban elkezdik. A fejlesztés lényege, hogy a LED-es
technológia alkalmazása révén jelentősen csökken az szolgáltatók felé fizetendő
összeg. A beruházás 6 éven belül térül meg és annak teljes költsége az állami
támogatásból finanszírozható.
Önkormányzatunk 100%-os intenzitású, 36 MFt-os vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP 3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben” című pályázaton. A projektben lehetőségünk nyílik többek között a
Művelődési Ház eszközeinek megújítására, infrastrukturális fejlesztésére, települési rendezvények programba illeszthető elemeinek támogatására, a gyermekek
nyári táboroztatására. A program 2018. január 1-el indul és 2019. december 31én zárul.
A TOP-os csapadékvíz-elvezetésre irányuló projektünk folyamatban van. Jelenleg
a Petőfi utca vízelvezetését készítik. Ott, ahol a tervek előírják, a kapubejárók
áteresszel történő ellátása megkezdődött. Az eredeti állapotra történő visszaállításáig tisztelettel kérjük a lakosok türelmét. Ha bármi észrevételük van a beruházással kapcsolatban kérem az önkormányzatunknál jelezzék azt!

Igazgatási szünet
Apostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2017.(V.31.) számú határozatával, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§.(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Apostagi Közös Önkormányzati
hivatalnál 2017. december 27-től 2017. december 29-ig és 2018. január 2-re
igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet ideje alatt az Önkormányzati
Hivatal zárva tart.

Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2018. január 3. (szerda)
Az anyakönyvi igazgatással kapcsolatban – kizárólag haláleset anyakönyvezésének elvégzésére, illetve termőföldvásárlással és haszonbérlettel kapcsolatos kifüggesztések esetében telefonos ügyeletet tart:
Hajduné Martics Éva tel: 06-70/948-5447
Megértésüket köszönjük!

Evangélikus ünnepi istentiszteleti rend
„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” (Lk 1,78-79)

Református ünnepi alkalmak
December 19-21. között meglátogatjuk idős gyülekezeti tagjainkat. Az Ő részükre
szerény ajándékcsomagot viszünk, melyre szívesen fogadunk felajánlásokat, elsősorban tartós élelmiszer és gyümölcs formájában 2017. 12. 18-a, hétfőn délig.
December 23. szombat, 10.00 - Mézeskalácssütés, fadíszítés, és karácsonyi műsor főpróbája a gyermekeknek. Mindenkit várunk a sütögetésre, felekezettől
függetlenül.
December 24. vasárnap, 15.00 - Szentesti Istentisztelet a gyermekek szolgálatával a Templomban (fel lesz fűtve a Templom).
December 25-26. hétfő-kedd, 10.00 - Karácsony I-II. Úrvacsorás Istentisztelet a
Gyülekezeti Házban.

Az Apostagi Evangélikus Egyházközség presbitériuma nevében a fenti igével kívánok minden apostagi ünneplőnek áldott és békés karácsonyi egymásra és Krisztusra találást!

December 31. vasárnap, 15.00 - Óévesti Istentisztelet és éves lelkipásztori jelentés a Gyülekezeti Házban.

Szeretettel hívogatunk mindenkit alábbi istentiszteleti alkalmainkra:

2018. január 1. hétfő, 15.00 - Újévi úrvacsorás Istentisztelet a Gyülekezeti Házban.

December 10., 17., 24. - Ádventi istentisztelet a gyülekezeti teremben
December 24. vasárnap, 11.00 - Pentelei megemlékezés
December 24. vasárnap, 16.00 - Karácsony szentesti istentisztelet
December 24. vasárnap, 24.00 - Karácsonyi éjféli istentisztelet
December 25. hétfő, 09.30 - Karácsony, úrvacsorás istentisztelet
December 26. kedd, 09.30 - Karácsony 2. napja, istentisztelet
December 31. vasárnap, 09.30 - Karácsony utáni vasárnap
December 31. vasárnap, 17.00 - Óév esti istentisztelet
2018. január 1. hétfő, 09.30 - Újévi úrvacsorás istentisztelet
Január 6. szombat, 17.00 - Vízkereszt ünnepi istentisztelet
Január 7. vasárnap, 09.30 - Vízkereszt utáni 1. vasárnap

Január 4. csütörtök, 19.00 - Arany 200 - Arany János est Tóth Péter Lóránt, Radnóti-díjas versmondó előadásában a Református Gyülekezeti Házban. Fellépnek
még erdélyi és vajdasági népművészek. A belépés ingyenes. Utána szerény szeretetvendégség. Mindenkit szeretettel várunk!

Katolikus ünnepi miserend
December 24. vasárnap, 9.00 - Advent 4. vasárnapja szentmise
December 24. vasárnap, 20.30 - Pásztorjáték
December 24. vasárnap, 21.00 - Karácsony előestéje szentmise
December 25. hétfő, 9.00 - Karácsony napja szentmise
December 26. kedd, 16.00 - Karácsony másodnapja szentmise
December 31. vasárnap, 9.00 - Szentmise
2018. január 1. hétfő, 16.00 - Újévi szentmise

