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Megtörtént óvodánkban a beíratás. Nagyon jó hír,
hogy kétszer annyi gyermek iratkozott, mint tavaly. 

Április 22-én Kovács Gábor Muzsikus tartott a
gyermekeknek egy zenés ének foglalkozást, ahol be-
mutatta a különbözõ csoportokba sorolva a hang-
szereket. Ez egy visszatérõ program már évek óta az
óvoda életében. A gyerekek mindig nagyon élvezik
és várják. A nagyobbak már magabiztosan és határo-
zottan ismerik fel a különféle hangszereket. A kicsik
pedig szájtátva nézték és hallgatták a muzsikát. Leg-
nagyobb élmény az, mikor végül ki lehet próbálni,

meg lehet szólaltatni a hangszereket. Ekkor van csak
igazi zenebona!

Most anyák napjára készülünk. Minden kisgyer-
mek verset tanul titokban, meglepetés ajándékot ké-
szít az anyukájának. Nagy a munka! Az anyák napi
mûsorunk április 29-én 17 órakor lesz a Faluházban,
ahova szeretettel várjuk az anyukákat, nagymamákat
és minden érdeklõdõt.

Ezzel a kis verssel köszöntjük az óvodások nevé-
ben az összes édesanyát!

Szakálosné Marosi Ildikó

Húsvéti kkézmûves
Április 3-án 10 órától tartottuk a Faluházban a húsvéti kézmûves fog-
lalkozásunkat. A gyerkõcöket több érdekes, színes ötlettel vártuk. Ké-
szíthettek kis húsvéti kosárkát, húsvéti képeslapot, hungarocell tojást
díszíthettek apró színes papírdarabokkal, hajtogathattak színes pillan-
gót. Mindezek elkészítésében természetesen mindannyian szívesen
segítettünk. Ilyenkor picit mi is kikapcsolódunk, és újraéljük gyermek-
korunkat.  Az idei foglalkozáson nagyon nagy volt az érdeklõdés, vol-
tak, akiknek még várniuk is kellett, hogy sorra kerüljenek. Mindig örü-
lünk, ha egy program sikeres, és eléri a célját.

Velem voltál örömömben,
velem voltál bajban, 
velem voltál, ha sírtam,
velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kérted,
de talán a két szemem
elárulta néked.

(Osvát Erzsébet)



Harc

Harc Község Önkormányzata 

Cím: 7172, Harc, Fõ utca 59.
Telefon és fax: 06 74/437-030,

06 74/437-008.
E-mail:

onkormanyzatharc@tolna.net
Honlap: http://www.harc.hu

Ügyfélfogadás
Hétfõ: nincs ügyfélfogadás
Kedd: 8-12; 13-16 óráig
Szerda: 8-12; 13-16 óráig
Csütörtök: 8-12; 13-16 óráig
Péntek: 8-1230 óráig

Fogadóórák:
Polgármester: Tóth Gábor
Elõzetes egyeztetésalapján

Aljegyzõ: Balogh Györgyi
Kedd és szerda 8-12 óráig

Járási hivatal ügysegédje 
kedd 13 – 16 óráig

Hatósági ügyintézõ
Baky László 

szerda délelõtt,
idõpont egyeztetéssel

Zomba Általános Iskola
Harci Tagiskolája
Intézményvezetõ:

Moizesné Nagy Kinga
Cím: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.

Telefon: 74/437-082
E-mail:

iskola@altisk-harc.sulinet.hu

Sióagárdi Közös Óvoda, 
Bölcsõde és Családi Napközi

Harci Tagóvodája
Óvodavezetõ:

Szakálosné Marosi Ildikó
Cím: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.

Telefon: 06 74/506-099 
E-mail: harciovi@gmail.com

Faluház – IKSZT
Intézményvezetõ:

Nyul Anett Ágnes
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 7.

Telefon és fax: 06 74/407-266
E-mail: iksztharc@gmail.com

Faluház nyitva tartása
Hétfõ: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00 
kedd: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
szerda: 13:00 -21:00
csüt.: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
péntek: 14:00 -18:00

szombat: 14:00 -18:00
vasárnap: 15:00 -17:00

Könyvtár nyitva tartása
hétfõ: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00 
kedd: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00 
szerda: 15:00 -18:00
csütörtök: 15:00 -18:00
péntek: 15:00 -18:00
szombat: 14:00 -16:00

vasárnap zárva

A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint

rendezvények ideje alatt módosulhat!

Családsegítõ Szolgálat
Pilisi Magdolna 

Fogadóóra: hétfõ és kedd 8 -12
óráig a Faluház irodahelyiségében. 

Gyermekjóléti Szolgálat
Kõhalminé Szabó Erika

Fogadóóra: kedd 8-12 óráig a Falu-
ház irodahelyiségében.

Falugazdász
Grénus István

Fogadóóra: minden pénteken
8:30 -10:30 

a Faluház irodahelységében.
Elérhetõség: 0620/532-68-67.

Körzeti megbízott
Csipai János

Elérhetõség: 0630 419 22 93.

Egészségház
Felnõttorvos: Dr. Balogh Adrienn
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér

Telefon: 06 74/ 437-070
Rendelési idõ:

hétfõ: 10:00-13:30
csütörtök:    8:00 -11:00

Felnõtt ügyelet
Szekszárd, Vörösmarty u. 5.

Telefon: 06 74/318 104
Hétköznap: 1600 - 800-ig
Hétvégén: 800 - 800-ig

Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens: Sill Ildikó

Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 06 74/ 437-070

Tanácsadás: minden hónap elsõ
csütörtök: 10:30 -11:30

Rendelési idõ
minden csütörtök: 11:30-13:30

Gyermekügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18.

Telefon: 06 74/318-104
Hétköznap: 1600 - 800-ig
Hétvégén: 800 - 800-ig.

Közérdekû iinformációk

BESZÁMOLÓ AAZ ÖÖNKORMÁNYZAT MMUNKÁJÁRÓL
HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETI BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT 
FÉL ÉV MUNKÁJÁRÓL ÉS EREDMÉNYEIRÕL

Tisztelt Harci Lakosok!

A 2014. októberi választások eredményeképpen létrejött községünk új
Képviselõ Testülete.

A korábbi Önkormányzati rendszerhez képest az állami finanszírozást
és a mûködést tekintve sok lényeges különbség tapasztalható az új rend-
szerben, egy dolog azonban nem változott: együtt, a faluért dolgozunk,
társadalmi megbízatással – minden helyi lakost képviselve.

Fél év távlata már kellõ idõ ahhoz, hogy a jó szándékkal cselekvõ Kép-
viselõ testületünk eredményeket érjen el helyi szinten. Az általunk vég-
zett feladatok eddig elért eredményei és folyamatban lévõ ügyei – össz-
hangban választási programunkkal – a következõk:

1. Vállalásunknak megfelelõen a lehetõ legkisebb bérköltséggel
üzemel a település vezetõsége. Ez annyit jelent, hogy mind a Képvise-
lõ-testületi tagok, mind az Alpolgármester és a Polgármester a törvényi
elõírás szerinti minimum összeget kapja havonta bérben és költségtérí-
tésben egyaránt – társadalmi megbízatás keretében, nem fõállásban.

2. Békés-nyugodt mederben zajlik a település élete a minden-
napokban. Nem folytatjuk a korábbi években is tapasztalható volt a
szemben álló politikát, így a falunk életére és lehetõségeire jelentõs nega-
tív hatással lévõ ügyeket részben lezártuk, részben pedig azok rendezésé-
re megnyugtató megoldást találtunk, tehát azok lezárása folyamatban van.

A korábbi települési vezetõ részére a Bíróság által megítélt végkielégí-
tés kifizetésre került, amely a fejlesztési források nagyságrendi csökkené-
sét, több alkalommal a mûködést, az önkormányzati költségek határidõs
kifizetését is akadályozta.

A korábbi kommunális szolgáltató részére az elõzõ vezetés idején ke-
letkezett kötelezettség miatt kifizetett jelentõs összegû tétel elutalása is
megtörtént.

De mindezek ellenére nem mutogatunk vissza a múltba, nem takaró-
zunk vele – hanem bízunk a jövõben és dolgozunk, kihasználva minden
lehetõséget, amely az ígért fejlesztési elképzelések megvalósításához
szükséges.

Tehát kijelenthetõ, hogy miután a település pénzügyi helyzetét stabili-
záltuk, a fejlõdésre helyezhetõ a hangsúlyt, nem visszatekintve az elõzõ
vezetés hibáira, melyrõl a választásokon már véleményt nyilvánítottak a
harci lakosok.

3. Az ígért fejlesztési elképzeléseinket megvalósítjuk – a pályá-
zati lehetõségek függvényében ütemezve és rangsorolva.

Korábban benyújtott pályázataink sikeresek voltak és támogatásban
részesültek, úgymint:

Vis majorpályázaton pénzt nyert a település:
A Fõ utcai téglatámfal /a 24 számú lakóépület mögötti/ helyreállítására
A Fõ utca 22 szám elõtti út, támfal, járda, lépcsõ helyreállítására
A Diós utca felsõ szakaszának helyreállítására
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése pályázaton közel 29 millió forin-

tot nyert az önkormányzat az Egészségház korszerûsítésére.

Elõkészületben vannak a következõ pályázatok:
A falubusz cseréje
A konyha korszerûsítése
A közvilágítás korszerûsítése

E lista is mutatja, hogy nem ötletszerûen, hanem koncepció mentén,
tervezett módon pályázik Önkormányzatunk – megvalósítva választási
ígéreteit.

Az Önkormányzat együttmûködési szerzõdést kötött a Közép-Dunán-
túli Vízügyi Társulattal, így a közfoglalkozottak száma 14 fõre emelkedett,
több embernek adva lehetõséget a munkára és a település rendezésére.

4. Programunkban nem csak a fejlesztési elképzelésekre fóku-
száltunk, hanem – együttmûködve a helyi fiatalokkal és idõsebbekkel
– pezsgõ kulturális életet vázoltunk.

Havonta legalább egy, a falu jelentõs részét megmozgató rendezvényt,
úgymint: - bálok

- falunap
- IKSZT programok, felolvasó estek, kiállítások

Ezen programok között a fiatalabbak és idõsebbek egyaránt megtalál-
ják a nekik megfelelõt.

5. A választási rendezvényeken és szórólapokon is fontosnak
gondoltuk településünk kapcsolatainak ápolására és fejlesztésére.

A kapcsolatokat mikrotérségi szinten stabilizáltuk, rendszeresen talál-
kozunk a környezõ települések vezetõivel / Kölesd, Kistormás, Medina,
Sióagárd /, de jó kapcsolatot ápolunk például a zombai vagy kétyi veze-
tõkkel is.

Ez nem csak az egymás rendezvényein való megjelenést jelenti, hanem
megosztunk egymással pályázati lehetõségeket és segítjük egymást a tér-
ségi közös érdekek mentén.

A mi testületünk hosszú évek óta az elsõ Harcon, amely megyei szin-
ten is jelentõs lobbierõvel rendelkezik. A megyeszékhely meghatározó
vezetõivel és a térségi Országgyûlési Képviselõnkkel is rendszeres kap-
csolatot tartunk, segítségüket és információikat Harc község javára for-
dítva.

Fentiek azonban nem jelentik azt, hogy munkánkat elvégeztük, sok
tennivaló vár még ránk.

Vállalt programunkból is sok területet kell még rendezzünk, úgymint:
sport, közlekedésbiztonsági fejlesztések / zebrák, jelzõlámpák /, de ezek
az Önök további támogatása nélkül nem lesznek kivitelezhetõk.

Ennek megfelelõen várjuk a helyi lakosok észrevételeit és javaslatait –
nemcsak a jövõt befolyásoló nagy döntéseket illetõen, hanem a minden-
napi életet segítõ „apróbb ügyekben” is.

Ezt segítendõ, a Harci lakosok és az Önkormányzati Képviselõk közöt-
ti párbeszédet több fórumon is biztosítjuk – már mûködik a folyamato-
san bõvülõ települési honlap, közmeghallgatást szervezünk minden év-
ben és a Képviselõ testületi üléseink is nyilvánosak. Észrevételeket a Pol-
gármesteri hivatalban is lehet tenni, továbbá Képviselõink is nyitottak a
párbeszédre.

Tisztelettel: Tóth Gábor – Polgármester 
Horváth Rudolf – Alpolgármester
Patkó Sándorné – Képviselõ 
Marsai József – Képviselõ
Nyul János - Képviselõ



2015. ááprilis 330., ccsütörtök

T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Harci Lakosok!
Fontosnak tartom, hogy Önök, mint a település la-
kói képet kapjanak a szociális ellátórendszerben
2015. márciusától bekövetkezett változásokról, ha
nem is átfogó képet, hisz arra jelen fórum nem
nyújt elég teret, mégis fontos lenne, hogy megért-
sük, milyen változások mentek, mennek végbe.
Igen, ezek valódi változások a korábbi ellátórend-
szerhez képest!

Az Országgyûlés elfogadta a Magyarország
2015. évi központi költségvetésének megalapozá-
sáról szóló 2014. évi XCIX. törvényt, amely a Ma-
gyar Közlöny 2014. évi 184. számában kihirdetés-
re került. Ez a törvény tartalmazza többek között
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
módosítását, melynek értelmében 2015. március
1. napjától lépett életbe a szociális segélyezés új
rendszere. 

A korábban jegyzõi hatáskörben lévõ aktív
korúak ellátásának megállapítása (foglalkoz-
tatást helyettesítõ támogatás és rendszeres szo-
ciális segély) a járási hivatal hatáskörébe ke-
rült 2015. március 1-jétõl. Ezt követõen az aktív
korúak ellátása keretében kétféle ellátástípust ál-
lapíthat meg a járási hivatal: 

a foglalkoztatást helyettesítõ támogatást és új
ellátásként az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatást (a korábban rendszeres
szociális segélyre jogosultak egy része válik erre
jogosulttá)

A módosítás az Szt. által szabályozott ellátások
közül érinti továbbá az alábbiakat, ezekre vonat-
kozóan az Szt. 2015. március 1. napjától nem tar-
talmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás

I. Korábbi ellátási formák ás ezek átalakítá-
sa

1. Rendszeres szociális segély
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-

jétõl ebben a formában nem része a szociális el-
látórendszernek, a jogosulti kör más ellátásokra
válhat jogosulttá. Ehhez a jegyzõnek felülvizsgá-
latot kellett végeznie, melynek eredményeként
vagy foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra,
vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra válhattak jogosulttá, az egyéb jogo-
sultsági feltételeknek való megfelelés esetén. 

Amennyiben a jogosultsági feltételek nem áll-
tak fenn, az ellátásra való jogosultságot 2015. feb-
ruár 28. napjával meg kellett szüntetni. 

2. Lakásfenntartási támogatás
Ezen ellátás 2015. március 1. napjától kikerült

az Szt-bõl, ettõl az idõponttól kezdõdõen biztosí-
tásuk nem kötelezõ. Kivételt képeznek ez alól
azon kérelem alapján indult ügyek, amelyek
iránt 2014. december 31. napját követõen nyúj-
tottak be kérelmet, és a 2015. január 1. napján fo-
lyamatban voltak. Ezekben az esetekben a támo-
gatást egy év helyett legfeljebb 2015. február 28.
napjáig terjedõ idõtartamra lehetett megállapí-
tani.

Az önkormányzat a továbbiakban a települési
támogatás keretében biztosíthat támogatást a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások vi-
seléséhez, illetve a hátralékot felhalmozó szemé-
lyek számára.

3. Méltányossági közgyógyellátás 
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétõl kike-

rült az Szt-bõl, ettõl az idõponttól kezdõdõen biz-
tosítása nem kötelezõ. Az önkormányzat a tele-
pülési támogatás keretében biztosíthat támoga-
tást a gyógyszerkiadások viseléséhez.

4. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétõl kike-

rültek az Szt-bõl. Az ellátás biztosítása a települé-
si önkormányzatok számára korábban sem volt
kötelezõ. Harcon a képviselõ-testület 2014. janu-
ár 22-étõl nem állapít meg méltányossági ápolási
díjat.
II. Települési támogatás

1. Az Szt. 45. §. (1) bekezdése szerint: A képvi-
selõ-testület az e törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások ki-
egészítéseként, önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján települési támo-
gatást nyújt. 

Az Szt. a települési támogatás keretében bizto-
sítandó juttatások körét csak példálózóan sorolja
fel:

Települési támogatás keretében nyújtha-
tó támogatás különösen: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-
sok viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hoz-
zátartozójának az ápolását, gondozását végzõ
személy részére,

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralé-

kot felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás ne-

ve tehát 2015. március 1-jétõl egységesen tele-
pülési támogatás. Ennek keretében az ön-
kormányzatok az általuk támogatandónak
ítélt, rendeletükben szabályozott élethely-
zetekre nyújthatnak támogatást. 

Az önkormányzat kötelezettsége abban
áll, hogy a települési támogatásról rendele-
tet alkosson. Annak eldöntése, hogy e tá-
mogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén, milyen össze-
gû támogatást nyújt, teljes mértékben az
önkormányzat mérlegelési jogkörébe tar-
tozik. 

2. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség
az, hogy a képviselõ-testület a létfenntartást ve-
szélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, vala-
mint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdõ személyek részére rendkívüli te-
lepülési támogatást köteles nyújtani. A létfenn-
tartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet, a lét-
fenntartási gond meghatározása az önkormány-
zat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetek-
ben nyújtandó támogatás összegének meghatá-
rozásához.

Az Szt. értelmében rendkívüli támogatás-
ban elsõsorban azokat a személyeket indo-

kolt részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk
létfenntartásáról más módon nem tudnak gon-
doskodni, vagy alkalmanként jelentkezõ többlet-
kiadások – így különösen betegséghez, haláleset-
hez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben
lévõ várandós anya gyermekének megtartásá-
hoz, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának elõ-
készítéséhez, nevelésbe vett gyermek családjával
való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való
visszakerülésének elõsegítéséhez kapcsolódó ki-
adások - vagy a gyermek hátrányos helyzete mi-
att anyagi segítségre szorulnak.

3. A havi rendszerességgel nyújtott telepü-
lési támogatás havi összegét úgy kell szabályoz-
ni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
(2015. január 1-jén 28.500 Ft.)

E szabály alól kivételt képez a lakhatási ki-
adásokhoz kapcsolódó hátralékot felhal-
mozó személyek részére megállapított tele-
pülési támogatás havi összege.

A képviselõ-testületnek a települési támoga-
tás megállapításának, kifizetésének, folyó-
sításának, valamint felhasználása ellenõr-
zésének szabályairól szóló rendeletét Harc
Község képviselõ-testülete 5/2015. (III.1.) szá-
mon alkotta meg, mely honlapunkról, illetve az
önkormányzat hirdetõjén is elérhetõ. A részle-
tekrõl az önkormányzat hivatalának ügyintézõje
is ad felvilágosítást.
III. Pénzügyi áttekintés

1. Magyarország 2015. évi központi költségve-
tésérõl szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. mellékle-
tének III. pont 1. alpontja tartalmazza „a pénz-
beli szociális ellátások kiegészítésének elõi-
rányzatát”, ugyanezen melléklet III. pont 2. al-
pontja tartalmazza a „települési önkormány-
zatok szociális feladatainak egyéb támoga-
tása” elõirányzatát, mely a 32 000 forint egy la-
kosra jutó adóerõ-képesség alatti települési ön-
kormányzatok egyes szociális jellegû feladataihoz
járul hozzá. 

2. Ezen pályázat keretében Harc Község ön-
kormányzata 305. 000 Ft támogatásra nyújtott
be kérelmet, melynek elbírálása 2015. júniusra
várható.
Összegzés

Összességében elmondható, hogy a megszû-
nõ ellátások helyett új formában, települési tá-
mogatás keretében adható ellátások esetében a
korábbi rendszerhez képest a legnagyobb válto-
zás, hogy amíg korábban az állam kiszámítható-
an biztosította a szociális juttatások fedezetét,
addig 2015. március 1-jét követõen az önkor-
mányzatoknak kell ezt kigazdálkodniuk. Erre
kétféle lehetõségük van: vagy a III. pont alatt tag-
lalt pályázati forrás, vagy adóbevételeikbõl való
juttatás, esetleg újabb adónemek bevezetése. 

Az elõzõekbõl tisztán látszik, hogy a település
képviselõ-testülete és a szociális ügyekkel is fog-
lalkozó Önkormányzati Bizottság keze meglehe-
tõsen kötött, lehetõségei korlátozottak.

Harc, 2015. április 24.
Balogh Györgyi 

aljegyzõ

A szociális ellátások rendszerében 2015. március 1. napjától bekövetkezett változásokról

„Van, aki bõven osztogat, mégis gyarap-
szik, más meg szûken méri a járandósá-
got, mégis ínségbe jut.” (Példabeszédek
11:24)

A januárban elindított segítségkérõ felhívá-
sunk nagyon sok ember szívében együttérzés-
re talált.

Igaz, hogy a templomban, a miséken keve-
sen vagyunk, de ha arról van szó, hogy ne hagy-
juk pusztulni templomunk évszázados értéke-
it, akkor kiderül, hogy igenis sok ember számá-
ra fontosak falujának múltbéli emlékei és az az
értékrend, hit, amit a Katolikus Egyház képvi-
sel.

Bevalljuk, kishitûek voltunk! Nem számítot-
tunk ilyen mértékû támogatásra!

Az összegyûlt pénz a Templom valamennyi
festményének tisztításához, megjavításához
elegendõ lett, és még maradt is. A gyûjtött
pénzbõl a maradékot – az Egyházközség, és az
Egyesület megbeszélései alapján – a kölesdi út
mellett lévõ egykori faluhatárt jelzõ kereszt fel-
újítására  adjuk át. A számszerû adatok:

1. Az adakozók száma: 63 fõ illetve család
2. Az összegyûlt pénz: 366 000 forint
3. Pénztári pénzkivétel: 271 000 forint
4. Banki költségek: 1941 forint
5. Megmaradt pénz: 93 059 forint

A megmaradt pénzt újból alszámlára tesz-
szük, „Kereszt felújítás” néven. Ehhez, ugyanúgy
mint eddig, két ember csak együtt férhet hozzá.
Az Egyházközség részérõl Õri Istvánné, az Egye-
sület részérõl László Lászlóné. Mindazokat a be-
fizetéseket, amelyek a Kereszt javítására eddig
megtörténtek - a befizetõk nevének feltünteté-
sével - , átutaljuk erre a közös alszámlára.

A Kereszt felújításához még további gyûjtés-
re is szükség van, hiszen körülbelül 200 000
forintba fog kerülni. Továbbra is várjuk támo-
gatásukat. 

Harci Egyházközség, Értékõrzõ Egyesület

Köszönjük, hogy segítettek az Oltárkép megmentésében!
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Falunk Értékõrzõ 
Közhasznú Egyesülete
A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um által kiírt 2015. évi parlag-
fû elleni védekezést végzõ civil
szervezetek pályázaton a Fa-
lunk Értékõrzõ Közhasznú
Egyesülete 3 900 000 Ft támo-
gatást nyert. Az Egyesület az el-
nyert pénzt elsõsorban nagy
teljesítményû fûnyírók vásár-
lására kívánja fordítani, hogy
a pályázatban kiírt feladatot
teljesíteni tudja.

MINDEN ÉDESANYÁT
SZERETETTEL KÖ-

SZÖNTÜNK!

Ne felejtsd, hogy Édesanyád csak egy van s
pótolni azt nem lehet. Ezért míg él, tiszteld,
becsüld, szeresd, mert ha meghal, hiába
minden, mert onnan vissza nem jöhet. Hiá-
ba sírsz, hogy megbántad, jóvá nem tehe-
ted.Ha járod az élet útját, örökre szeresd az
Édesanyád. Õ adta Neked a földi életet, hogy
élhess, nagyon sokat szenvedett. Két gyön-
ge karja vigyázott Rád, Érted szenvedett a Te
Édesanyád! 


