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200
Legérdekesebb
híreink:

Karácsony felé

• Önkormányzati hírek

Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű
igézet,
Ilyenkor decemberben.

• Iskolai hírek

2009 December

…Bizalmas szívvel járom a
világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő
beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
JUHÁSZ GYULA
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Tisztelt Lakosaink!
Ismét eltelt egy negyedév és szeretném tájékoztatni Önöket a településen történtekről:
-

-

-

-

Folyamatosan kihasználtuk a közmunka által nyújtott lehetőségeket a község
fejlesztésére, szépítésére.
Lefestettük a szolgálati lakás, a Kossuth szobor, a napközi konyha, a Művelődési Ház
kerítését, Tájház kapuit. A közterületeken lévő fa szobrokon állagmegóvó festést
végeztünk.
A Tájháznál elkészült a filagória, ami alá terveink szerint épül egy kemence.
Itt egy színpadot is építettünk, valamint elkészült a tájház udvarának fa kerítése is. Aki
volt a Szüreti napon, vagy a Hetedhét Pásztortűzek rendezvényeken már láthatta is.
Elkészültek még további rönk padok a Fő utcára, a Kovácsműhelyhez, az iskolaudvarra.
Készül a játszótérre az ugráló vár és egyéb fajátékok, valamint az óvodásokat is újabb
fajátékokkal szeretnénk megörvendeztetni.
Elkezdtük a hidak alatt összegyűlt hordalék kitakarítását, a patak meder széleinek
gaztalanítását.
Közben természetesen folyamatosan tisztán és rendben tartottuk utcáinkat, parkjainkat,
temetőinket, közterületeinket.
Lekátyúztuk a Dózsa Gy. utcát és nekikezdtünk az útpadkák helyreállításának is.
Eszközbeszerzési pályázaton nyertünk 1,6 millió Ft-ot – a Művelődési Házba nagyon jó
minőségű komplett hangosítást vásároltunk (850 e Ft), a Tájházba kiállító vitrineket és
rendezvény asztalokat szereztünk be (750 e Ft értékben).
Átadásra került az Erdőbényei bekötőút és már ez valóság. Minden szempontból ez egy
nagy dolog egy igazi pozitív eredmény, hogy 30 év várakozás után mi erdőbényeiek is
egy normális állapotú úton közlekedhetünk. A településen belül vannak még
hiányosságok az úttal kapcsolatban de, ezt mi (az önkormányzat) folyamatosan
jelezzük és kérjük a helyrealítását.
Új pályázatként a Leader-Programban közösségi tér kialakítása címen adtunk be
pályázatot a sportpályát körülvevő kerítésre és az öltöző teljes felújítására, összesen 17
millió Ft összegben.

Önkormányzat működéséről:
Az Önkormányzat még eddig zavartalanul működött - a felvett hitelkereten belül tudunk
gazdálkodni. A költségvetés I-III. negyedéves számai azt mutatják, hogy a bevételek és
kiadások a tervezett ütemben haladnak. A bevételek 86%-os, a kiadások 82 % teljesítést
mutatnak. Költségkímélő és költségtakarékos gazdálkodást igyekeztünk eddig is megvalósítani
és a jövőben is ezt az irányt kell követnünk. A 2010-es költségvetési koncepció még
nehezebb gazdasági évet mutat számunkra, de természetesen a pontos számokat csak majd
a jövő éven, a konkrét költségvetés elkészítésekor fogjuk látni. Egy biztos, nehéz új évnek
nézünk elébe.
Új szolgáltatás:
Ez év októberétől minden kedden 1500 – tól 1800 – ig Dr. Benkő Ferenc ügyvéd fogadóórát tart
a Polgármesteri Hivatal családsegítő helyiségében. Használják ki a lehetőséget, ha jogi
ügyekben szeretnének tájékozódni.
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A képviselő testület 14 fő főiskolás diák beadott pályázatát támogatta a Bursa Hungarica 2010es pályázatában. A támogatás mértéke 2000 Ft/fő/hó és ezt tíz hónapon keresztül kapják,
amihez az állam még hozzá tesz ugyan ennyit.
Megtartottuk az idén is a szüreti napot, mely szintén jó hangulatú rendezvény volt.
Köszöntöttük az időseinket idősek napján, szerény ellátással és műsorokkal kedveskedtünk
nekik.
A Hetedhét Pásztortüzek rendezvényünkről egész napos élő közvetítést sugárzott az MTV.
Erdőbénye életében ez egy nagyon nagy dolog, hiszen ezáltal országos hírű lett
rendezvényünk. Köszönet mindenkinek, aki ennek létrejöttében közreműködött.
Tisztelt Lakosaink!
Értesítjük önöket, hogy a második féléves Falugyűlésünket 2009. december 7.-én, hétfő este
17 00 órai kezdettel a Művelődési Házban tartjuk, melyre mindenkit tisztelettel hívunk és
várunk.
Adomány
Búza Béla Képviselő Úr egy komplett hangosító berendezést adományozott a Ravatalozóba.
Köszönjük a támogatást már régóta szükség volt rá.
Tisztelt Lakosaink!
Köszönetet mondok mindenkinek, aki eddig is segítette munkánkat. Kérem a jövőben is
támogassák munkánkat, hiszen már szépen látszik közös munkánk gyümölcse a településen és
ezt a folyamatot folytatni kell.
Kívánok mindenkinek, jó egészséget és a családjában békét, boldogságot.
Tisztelettel:
Kántor Dezső
Polgármester
Erdőbénye Község Önkormányzata, Képviselő Testülete, és az Önkormányzat
dolgozói nevében
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag, Boldog Újévet kívánok
községünk minden lakójának.
Kántor Dezső
Polgármester
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Művelődési Ház hírei
A Művelődési Ház decemberi programja:
December 5 - 1000 - Karácsonyi kézműves foglalkozás
December 18 - 1600 - Mindenki Karácsonya
December 31 - Szilveszteri bál a Magita Hotel*** szervezésében
Jegyek elővételben!
Művelődési Ház szolgáltatásai:
Ingyenes internet hozzáférés
Térítés ellenében:- fax küldés, fogadás, fénymásolás

Polgárőrség hírei
A Polgárőr Egyesületünk éves munkatervének megfelelően,
csak néhány gondolat a végzett munkáról:

eredményesen folytatta tevékenységét,

Az elmúlt hónapokban a rendőrséggel közösen folytatott közbiztonsági akciónknak köszönhetően
kerültek elfogásra tolvajok, betörők. Eltűntek a településünkről a halárusok, a vasgyűjtők, a lomtalanítás
időszakában megjelenő túrkálók és a vásározó kereskedők is több ízben kiutasításra kerültek.
Több alkalommal biztosítási feladatokat láttunk el a község rendezvényein.
A település valamennyi lakójának biztonsága érdekében, kérjük továbbra is jelezzék, ha gyanús
idegeneket vélnek felfedezni környezetükben, úgy haladéktalanul hívják a Polgárőrség a nap 24 órájában
hívható telefonszámát: 06/30 388-7313.
61 fővel megalakult az Ifjú Polgárőr Csoportunk!
A gyerekek nagy örömmel és lelkesedéssel vetették magukat a munkába. Az Iskola Polgárőre, Dávid
András vezetésével besorolásra kerültek és rajokba szerveződtek. Az eddig megtartott rendezvények
tapasztalatai azt mutatják, hogy igénylik a velük való tartalmas foglalkozást. Manapság minden kiadással
jár, így ez is költségbe kerül. Kérjük lakosainkat, akik azonosulnak kezdeményezésünkkel anyagi
hozzájárulásukkal támogassák a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló munkánkat.
Ezt megtehetik a helyi Takarékszövetkezetben. Befizetési jogcím: "Ifjú Polgárőrök", vagy csekken a
közleményrovatba feltüntetve: "Ifjú Polgárőrök". Az így befolyt pénzösszeget egyesületünk elkülönítve
kezeli és teljes egészében a gyermekekre fordítja.
Tisztelt Erdőbényeiek, Üdülőtulajdonosok! A Polgárőr Egyesület nevében megköszönve az ez évben
nyújtott közreműködésüket, erkölcsi és anyagi támogatásukat, kívánok Önöknek Békés Boldog
Karácsonyt és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt.

Rása Imre
elnök
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Iskolai hírek
Közeledik megint az év vége. Ilyenkor számba vesszük, hogy mi is történt velünk az
eltelt időszak alatt: a jókra szívesebben emlékezünk, a rossz dolgokat igyekszünk
elfelejteni.
Igen sok dolgos hétköznap, szép reményekkel kecsegtető verseny és pályázat áll
mögöttünk.
A tanítás az idén is elindult egy megújult, szépen kifestett iskolában. Simogatta mind
gyermek, mind pedagógus lelkét a családias, megszépült épület és udvar. A
gyerekek talán még szívesebben jönnek be reggelente az épületbe, és hordják
becsülettel, lelkiismeretesen az iskolatejet, és - kakaót mindenki megelégedésére.
Reményeink szerint még a télen sikerül beindítanunk az iskolaalma-akciót is.
Sokat dolgozunk a tanulásban lemaradókkal: kisebbeket korrepetálásokkal,
felkészítőkkel, személyre szabott feladatokkal; hetedik, nyolcadik osztályosainkat
pedig az Útravaló program keretében kialakított mentor- diák kapcsolat adta
munkával igyekszünk felzárkóztatni. A tehetségesebb diákokkal versenyekre,
pályázatokra készülünk. Igen nagy kitartást és erőfeszítést igényel mindkét
munkaforma tanártól, diáktól egyaránt, hiszen minderre csak tanítás után kerülhet
sor egyéni szabadidő feláldozásával.

5. oldal

Zuhanás
Repülőből zuhan
az ejtőernyős
A levegő hideg és
felhős.
Nem nyílik az
ernyő
Nincs semmi
teendő.
Zuhan tovább az
ernyős,
Már lassan-lassan
látni az erdőt.
Leesett egy fára
Ennyi volt a
versem mára.
Czinczár Judit

De munkánkat siker koronázza, ha látjuk, hogy a lemaradó bepótolta lemaradását, vagy a versenyen jól
szerepel a csapat. Ilyen örömteli esemény volt számunkra november 20-a, amikor a Bodrogkeresztúron
megrendezett kistérségi Benedek Elek –emlékversenyen iskolánk két csapata is szép helyezést ért el: 11
csapatból a Czinczár Judit, Fekete Patrik, Szalai Brigitta és Jaskó Gergő alkotta négyes megszerezte a 2.
helyet a házigazda csapat mögött végezve, míg a dobogóról csak négy ponttal lemaradva végzett iskolánk
másik csapata, melynek tagjai: Szenderák Brigitta, Huber Viktória, Trizner Nándor és Balázs Bence voltak.
Jól sikerült rendezvényeink sorát gyarapította az októberben megrendezett sportdélután, melyen
erdőbényei és bodrogkeresztúri gyerekek egyaránt jól szórakoztak. Alsós gyermekeink idén szeptembertől
néptánc-oktatásban részesülnek, így mozgáskultúrájuk fejlődése táncukat gazdagítja, műsoraink
színvonalát gyarapítja.
Iskolánk kis közössége minden községi rendezvényen együtt ünnepel a falu lakosságával és igyekszik
szép, nívós műsorral emelni a rendezvények ünnepi, családias vagy játékos színvonalát, így például a
szeptemberi szüreti napon felvonuló és műsort adó, az Idősek napján az öregeket verssel, tánccal köszöntő
gyerekek, az októberi Hetedhét pásztortűz játszóházát szervező pedagógusok, vagy a Lucich-emlékműsor
diákjai.
Gyerekeink szívesen vesznek részt és szerepelnek az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken is: így együtt
emlékeztünk az aradi 13 vértanú napján a hősökre, a bodrogkeresztúri iskolásokkal pedig az 1956-os
forradalom mártírjaira.
Szívünk szeretettel telik meg, mikor azt látjuk, hogy a gyerekek a Vöröskereszt felhívását meghallva
erejükhöz mérten, sokszor azon felül is így karácsony előtt kis csomagokkal, adományokkal igyekszenek
segíteni a rászorulókon.
Ilyenkor büszkék vagyunk Rájuk nagyon! S szeretnénk, ha a hétköznapokon is minden nap azok lehetnénk,
mert magaviseletükkel ezt kiérdemelnék. Sajnos ez nincs mindig így. Ezért a sok jó szó és fegyelmezés
mellett igyekszünk őket még jobban lekötni a tanítási órákon kívüli szünetekben is. Reményekkel tölt el
bennünket, hogy az idén beindult a „kis polgárőr”- mozgalom, s igen sok gyermeknek ad délután és
hétvégén elfoglaltságot. Bízunk benne, hogy a mozgalom programjai rendre, fegyelemre szoktatják
tanulóinkat, s kötelességtudó, környezetükre vigyázni akaró felnőttek válnak belőlük.
Elsőseink szépen beilleszkedtek, s jól veszik az előttük álló akadályokat. Reméljük, későbbi tanulmányaik
során is megtartják szorgalmukat, igyekezetüket. Számítunk rájuk!
Nyolcadikosaink pályaválasztás előtt állnak. Nagy dolog ez szülő és gyermek számára egyaránt!
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Mi lehetőségeinken felül is igyekszünk segíteni őket a választásban: november 11-én a hetedik és
nyolcadik osztályosokkal pályaválasztási kiállításra utaztunk Miskolcra, ahol minden tanuló az
érdeklődésének megfelelő intézmény kínálatával, tanáraival, tanítványaival találkozhatott,
beszélgethetett, még ügyességét, rátermettségét is kipróbálhatta. Ezen felül decemberben iskolánkba
érkező pályaválasztási és életmód- tanácsadó segíti őket döntésük meghozatalában.
Novemberben iskolánk pedagógusai szakmai továbbképzésen vettek részt Miskolcon.
Ez a tél a fenyegető járvány miatt aggodalomra adhat okot sok szülő és pedagógus számára.
A védőoltásokat még november közepén megkapták az azt igénylők (tanulóink 50%-a). Reméljük, így a
vírus minél kevesebb gyermeket fertőz meg.
Intézményünk hagyományaihoz híven minden évben megrendezzük diákjaink számára ősszel a Szüreti
bulit, decemberben pedig a Mikulás bulit. Az idén Csillag születik és Divatbemutató tette színesebbé
rendezvényeinket, melyeknek bevétele a hetedik és a nyolcadik osztály osztálypénztárát gyarapította.
Ezzel segítjük őket a ballagás és a ballagtatás anyagi gondjaiban.
A szép bevétel a szülők áldozatos munkájának, a gyerekek lelkiismeretes segítségének és nem utolsó
sorban azoknak a felajánlóknak köszönhető, akik támogatásukkal (csokoládé, gyümölcs, tombolatárgy,
jutalomtárgy) ehhez hozzájárultak.
Bizakodva tekintünk a jövőbe. Reméljük, hasonló eredményességgel és színvonalon végezhetjük jól
megszokott környezetünkben munkánkat.
Mácz István gyógyító gondolataival mondunk köszönetet támogatóinknak, és kívánunk minden kedves
olvasónak szeretetteljes, békés, szép ünnepet!
„Ember vagy. Lényeged a szeretet. A szeretet azzal, hogy van, már vonz, hat. …
Nézz körül! Szíved tapogassa ki. Érezze meg! A családban. Ismerőseid körében. Munkatársaid.
Barátaid. … Nyisd ki a szíved! Nyisd ki.
A virág, amely nem tárja szét a szirmait, annak mézét a méhecske meg nem találja.
Szeretnek. Cserépben a virág, melyet öntözöl. A cicád, amely lábadnál dorombol. A nap, amely
melenget. A szél, amely kuszálja a hajad. Az eladó, aki rád mosolyog.
Aki írja neked e sorokat!
Szeretnek. Fogadd el. Az öröm lesz a tiéd. „
Huszné Szemán Lilla

Egyházi hírek
Egyházaink legnagyobb ünnepköre a karácsonyi ünnepkör, de általánosan is igaz, hogy a legszebb
ünnep a "Szeretet Ünnepe". Az évben a legtöbbet erre az alkalomra készülünk. Elkezdjük az adventben a
nagytakarítással, ajándék-készítéssel és vásárlással, majd sütés-főzéssel, vendégeskedéssel. - Ehhez
képest nagyon keveset készülünk lélekben az ünnepre! Pedig a lelkünk elkészítése legalább annyira
fontos. Mert igazán boldog karácsonyunk csak akkor lesz, ha a lelkünk is felkészült. Tévedés azt hinni,
hogy az ünnep szépsége csak a körülményektől függ (anyagi helyzetünktől vagy a rokonok
viselkedésétől, esetleg az ajándékoktól...). A karácsony meghittsége belőlünk fakad, és általunk
teremtődik meg! Mit tehetünk mi azért, hogy ünneplésünk boldog legyen, vagy boldogabb lehessen az
eddigieknél? Ebben segít nekünk néhány tanítás a Biblia alapján:
1.Tisztítsátok meg magatokat, lelketeket a sötét gondolatoktól és bűnös kívánságoktól!
Aki tudja, tegye ezt meg imádkozás és bűnvallás által. Ezt azonban mindig olyan egyszerű megtenni, mint
amilyen egyszerűnek hangzik. Segítsünk egymásnak! Mivel időnként olyan erők birtokolják a lelkünket,
amelyekkel szemben a puszta akaratunk kevésnek bizonyul.
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Gondolok olyan lelki betegségekre, mellyel szemben az ember önmaga nem tud megküzdeni. Kérjünk
segítséget! Csak kevesen tudják, hogy pl. a depressziót vagy a neurotikus hangulati zavarokat a beteg
önmaga nem tudja legyőzni. A sötét gondolatok uralják az életét, melyek akadályai a boldogság
érzésének. Orvosi segítségre és egyéb támogatásra van szükségük az ezekkel küzdő embereknek. –
Karácsonykor különösen figyeljünk oda egymásra, főként a magányos, elhagyatott embertársainkra!
Olykor - szó szerint - egy jó szó is életet menthet! De talán még tőlük is rosszabb helyzetben vannak az
alkoholbetegek. Azt is csak kevesen tudják, hogy az alkoholista ember (az, aki már rabja az italnak, és az
határozza meg a mindennapjait) szintén beteg ember, aki segítségre szorul. Könnyen elítéli őket a
társadalom, de azt kevesen tudják róluk, hogy legtöbbjük túlérzékeny lelki alkatú vagy gyermekkori
traumák áldozata, s az őket ért sérelmeket az alkohol mámorával próbálják felejteni. Azután következik az
ördögi kör, mert a részeg embert kerülik és megvetik, ami kijózanodva szégyenérzetet okoz, s az újabb
meg nem értettségek és sérelmek újabb "gyógyír"-ért kiáltanak, vagyis ismét a pohárhoz nyúl. Ebből csak
az az ember gyógyul ki, akit szeretet, megbecsülés és végtelen türelem vesz körül, akit önmagáért
szeretnek..
Akinek alkoholbeteg családtagja, barátja van, annak a karácsonyi hajtás közepette nagy kihívása és
lehetősége egyben a szeretetet gyakorolni, megélni.
2. Tagadjátok meg önmagatokat, és vegye fel mindenki a saját keresztjét! Mit jelent megtagadni
Önmagamat? Ezt a mai kor gyermekei kevesen értik és még kevesebben élik. Ma már nem természetes,
sőt inkább csodálkozásra ad okot az, ha valaki lemond önnön kívánságáról mások (családtag, barát,
felebarát, segítségre szorult ember) kedvéért, boldogságáért.
Hány olyan embert ismerünk, aki ezt megteszi nap mint nap, s nem a saját hasznát, boldogulását vagy
örömét keresi csupán? S vajon én melyik típusba tartozom? Felvenni a keresztem azt is jelentheti, hogy
eltűröm, elviselem, elfogadom a házastársam, gyermekem, rokonom, vagy a szomszédomat a rossz
tulajdonságaival együtt. Nem hagyom el, nem küldöm el, nem fordítok neki hátat csak azért, hogy nekem
könnyebb legyen, én boldogan, zavartalanul élhessek. Ide tartozik az is, amikor hagyom, hogy a saját
vágyaim, kívánságaim vezessenek, de közben másnak ártok vele, másoknak bosszúságot, szomorúságot
okozok. -A Karácsony nem rólam szól!
Ekkor különösen nem az Én boldogságomról van szó. Ne várjam a szeretetet, hanem adjam! Ez a titka az
Isten szeretetének is! Ugyan mit adhatunk mi Istennek? Pénzt, ételt, házat? Ha megvásárolni akarjuk Őt
vagy a segítségét, szeretetét, nem tudjuk. Ő ingyen adta azt nekünk! Azt hiszem erről szoktak a legtöbben
megfeledkezni. Nem mi áldoztunk Istennek, s nem várhatjuk, hogy majd Ő hálából gazdaggá és boldoggá
tesz. Azzá tud tenni, de csak Fia által. Ha megértjük, hogy Jézus Krisztus értünk jött a földre le, akkor
elkezdődik a gyógyulásunk. Mert mindannyian betegek és boldogtalanok vagyunk Nélküle. Jézus felvette
az Ő keresztjét érettünk, a mi boldogságunkért, gyógyulásunkért, életünkért. -Mi az, amit nekem kell
felvennem másokért? Mi az én keresztem? Advent ideje a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy ezen
elgondolkozzunk! S talán ezeket átgondolva és megélve szebb és boldogabb lesz mindannyiunk
karácsonya! Jó készülődést.
Szeretettel hívunk mindenkit a Karácsonyi Ünnepkör alkalmaira.
advent 1.vasárnapja: nov.29.
advent 2. vasárnapja: dec.6
advent 3. vasárnapja: dec.13.
advent 4. vasárnapja: dec.20.
Ezeket az alkalmakat 11 órától kezdjük a templomban gyertyagyújtással és a gyerekek szereplésével!
-Bűnbánati alkalmainkat dec. 21.,22.,23.-án du. 5 órától tartjuk.
-Karácsony szenteste : dec.24.-én du. 4 órától tartjuk ünnepi alkalmunkat, a gyerekek betlehemes
műsorával egybekötve.
-Karácsony 1.napján 11órára úrvacsorával egybekötött istentiszteletre hívjuk a gyülekezet tagjait.
-Karácsony 2. napján 11 órától ünnepzáró alkalmunkat tartjuk.
Ünnepi legátusunkat a Sárospataki Református Theológiáról várjuk.
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Kastély Hotel
Az Erdőbényei Körképet
kiadja:
Erdőbénye Község
Önkormányzata
és az
Erdőbényéért Közalapítvány
Szerkesztette
Vavrek Veronika

Kényeztesse érzékeit, próbálja ki a Kastély Hotel wellness
szolgáltatásait.
Amit ajánlunk:
- Mély-meleg therápiás (fogyasztó) kezelés
- Kezelés bioptron lámpával
- Csontsűrűség mérés
- Vitalizáló gép (vérkeringés fokozó készülék)
- Talpmasszázs
- Frissítő masszázs (rész)
- Frissítő masszázs (egész)
- Chi-gép
- Infraszauna

1.000,Ft/kezelés
500,Ft/kezelés
1.000,Ft/alkalom
500,Ft/15perc
1.500,Ft/30perc
1.500,Ft/30perc
2.000,Ft/45perc
500,Ft/15 perc
1.000,Ft/30 perc

Időpont egyeztetés és az üdülőbe történő beléptetés
Miskolczi Sándornéval történik. (tel.: 06-30-828 0713)

Erdőbényéért
Közalapítvány
honlapja
www.erdobenyekozalap.
mlap.hu
E-mail:
erdobenyekozalap@
freemail.hu

Községi
Önkormányzat
honlapja
www.erdobenye.hu
www.erdobenye.lapunk.
hu

Művelődési Ház
honlapja
www.erdobenyemuvhaz.
mlap.hu

Erdőbényéért Közalapítvány
A közalapítvány tisztségviselőiben, kuratóriumában személyi
változások történtek.
Az alapító – az önkormányzat Képviselő Testülete - 5 évre kéri
fel a kuratórium tagjait. Mivel több tag megbízatása lejárt ez év
októberében, ezért a testület új tagokat kért fel erre a feladatra.
A Kuratórium tagjai:
Vavrek Béláné elnök
Dr. Bíró László
Gonda Tamás
Miklóssy András
Szendrei András
Homonna Attila
Zöldi-Kovács Árpád
Bodrogi Eszter
Bakos Bertalan
Felügyelő Bizottság:
Hlavácsné Urbán Tímea elnök
Tóth Györgyné
Tóth Ernőné

A leköszönő kuratóriumi tagok munkáját tisztelettel megköszönjük, az
megválasztottaknak pedig munkájukhoz kitartást, szép közös eredményeket kívánok.

újonnan

A Kuratórium nevében tisztelettel köszönetet mondunk mindenkinek, akik munkákat segítették,
önként, társadalmi munkában a rendezvényeinken részt vettek, dolgoztak, annak sikeréhez
ezáltal hozzájárultak. Köszönjük az iskola és óvoda dolgozóinak, gyermekeinek közreműködését.
Nem utolsó sorban az önkormányzatnak, a Képviselő Testületnek a támogatását munkánkhoz.
Kívánok mindenkinek boldog Karácsonyi Ünnepeket, szerető családja körében egy kis
pihenést, hogy a következő évnek megújulva indulhassunk neki.
Vavrek Béláné
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