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Harc HíreiHarc Hírei
Kedves Harci Lakosok
A szeretet ünnepe a családról, a barátainkról, a gondoskodásról és az együtt töltött pilla-
natokról szól. Talán egyik ünnepünk sem hangsúlyozza ennyire az otthon melegét, a csa-
lád fontosságát. Mindazt, amibe kapaszkodhatunk, mikor túl zord a világ körülöttünk.

A karácsony üzenete mindig pozitív: Nehéz jónak, becsületesnek lenni egy nem tökéletes
világban, de mindenkor megéri. Hiszen csak így válhatunk követendõ példává gyerme-
keink szemében és csak így tehetjük szebbé a jövõt a mánál.

A karácsony ugyanis nem a feldíszített karácsonyfában van, vagy a roskadozó ünnepi
terítésben, hanem a szívekben! Az egymásra való odafigyelésben, az összefogásban, akár
egy szál gyertya lángjában, amit a világ összes sötétsége sem tud kioltani.

Kívánjuk, hogy a szentestén béke és boldogság költözzön a községi otthonokba és lako-
saink szívébe. 

Harc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete és intézményei nevében mindenki-
nek békés, boldog, reményteljes karácsonyt kívánok

Tóth Gábor polgármester

Szabadi Mihály 
felolvasó estje 

Jól ismert vendégként köszöntöttük
Szabadi Mihályt október 10-én, hiszen
korábban már több könyvét is bemu-
tatta nálunk a Faluházban.

A magyar paraszti élet elkötelezett
kutatója a szerzõ, aki népmûvelõként,
koreográfusként, néprajzkutatóként
ennek az életnek kincseit igyekszik
megõrizni, legyen az tánc, zene, szo-
kások, erkölcsi tartás. 

Legújabb könyve a „Kisgazda” az
életmû folytatásaként, a magyar pa-
rasztság egyik drámai, kényszerû vál-
tását mutatja be, a „kolhozosítást”.

Egy nép életében vannak jelentõs
változások. Ezeket vagy megünnepel-
jük, vagy meggyászoljuk. A kolhozosí-
tást a kor propagandája harsányan ün-
nepelte, aztán évek múltán a követ-
kezményeirõl mélységesen hallgatott. 

Mi történt? A frissen földet kapott
emberek tele reménnyel, tettvággyal,
hatalmas munkával létrehozták a falu-
közösségekben a majdani virágzó me-
zõgazdaságú Magyarország alapjait.
De nekünk, a szovjet megszállási zóna
részeként a szovjet modellt kellett kö-
vetni, a „szén és acél országává” kellett
válni. A parasztság megbízhatatlan,
gyanús volt, jobbnak látták, ha a közös
termelõszövetkezetekben ellenõr-
zött, felülrõl irányított módon termel
(rizst, gyapotot, gumipitypangot),
eszközei, földje a közösben van.

Számtalan emberi tragédia lett az
erõszakos téeszesítés következménye.
Kiürültek a falvak, az emberek jövõ-
képüktõl megfosztottan, szilárd erköl-
csiség és támogatás nélkül a városok-
ba áramlottak. Megszûnt a felelõs
munka erkölcse. Az emberek beosz-
tottak, önálló vélemény és cselekvési
lehetõség nélküli munkavégzõk let-
tek, falun és városban egyaránt.

Ez köszön még vissza ma is, amikor
az európai felmérésekbõl kiderül,
hogy a magyarok pesszimisták, hajla-
mosak az öngyilkosságra.

Szabadi Mihály könyvében ennek a
változásnak az elsõ lépéseit ábrázolja
olyan pontossággal, néprajzi hûség-
gel, ahogy egy-egy táncmûvét koreog-
rafálta meg.

Köszönjük 
a könyvet! 

Mindenkinek
ajánlom,
hogy olvassa
el.

László
Lászlóné

Ezúton tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy Harc
Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete 10/2015. (XI. 17.) önkormányzati rende-
lete alapján idén is lehetõséget biztosít a har-
ci lakosok számára szociális tûzifa tá-
mogatás igénybevételére. 

A tûzifa juttatás egy háztartásban csak
egy személynek, legfeljebb 3 m3 mennyi-
ségben, egy fûtési idényben csak egy alka-
lommal (kivéve a kihûlés vagy fagyhalál ve-
szélyének fennálltál), kizárólag természet-
beni ellátás formájában állapítható meg. 

A rendelet egyéb kritériumokat is
tartalmaz, mely teljes terjedelmében Harc
község honlapján és az Önkormányzat hir-
detõtábláján is megtalálható. 

A tûzifa iránti kérelmeket legfeljebb
2016. január 15. napjáig lehet benyújta-
ni. A határidõ elmulasztása jogvesztõ. 

A kérelem nyomtatványon nyújtha-

tó be, mely letölthetõ a község honlapjáról
(www.harc.hu), valamint személyesen átve-
hetõ a Faluházban és az Önkormányzatnál. 

További információ: 74/437-030

Harc, 2015.december 2.

Balogh Györgyi sk.
aljegyzõ

Idén iis vvan sszociális 
célú ttûzifa ttámogatás



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 830-1050 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

Kölesdi 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: 

Rikker Anita Márta
Megb. helyettes: Patkó Sándorné
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 7.

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

Faluház és a könyvtár 
nyitva tartása:

Hétfõ: 08:00 -18:00 
kedd: 08:00 -18:00
szerda: 08:00 -21:00
csüt.: 08:00 -18:00
péntek: 08:00 -18:00
szombat: 14:00 -18:00
vasárnap: 15:00 -17:00

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 Faluház irodahelyiségében.

Falugazdász
Grénus István

Fogadóóra: minden pénteken
8:30 -10:30 

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

Körzeti megbízott
Csipai János 0630 419 22 93.

Egészségház
Felnõttorvos: Dr. Balogh Adrienn
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 8.

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

Bár aa jjelenlegi eenyhe iidõvel
aazz iidei ttél eeddig sszzintte rrekor-
dokaatt ddönttögett, vvélhettõen eezz
nem mmaaraad íígy ssokáig, aazz
essettlegess hhaavaazzássraa, óónoss
essõre, iillettve ffaagyokraa ppedig
nem áártt iidõben ffelkésszzülni.

Amellett, hogy a legtöbben elõb-
bit jármûveik esetében is
megteszik, fontos tudni, hogy
a saját ingatlannal kapcsolatban
sem szabad megfeledkezni a té-
li teendõkrõl, a síkosság- és hó-,
illetve jégmentesítés ugyanis
nemcsak az önkormányzat fel-
adata.

Csak a járdát kell 
takarítani?

Míg közterületek és közutak
esetében a síkosságmentesítés
többnyire az önkormányzatok
feladata, magáningatlanok ese-
tén mindez a tulajdonosra, keze-
lõre, illetve használóra hárul,
akinek kötelessége az ingatlan
elõtti járdaszakaszról eltakaríta-
ni a havat és a jeget.

Az érintett terület az ingat-
lan elõtti járda mellett a járda és
a kocsiút közötti szakaszt is ma-
gában foglalja, a síkosság-
mentesítést pedig szükség ese-
tén naponta akár többször is el
kell végezni.

Tilos vagy szabad 
sózni?

A fás szárú növények védelmé-
rõl szóló 346/2008. (XII. 30.)

Korm. rend. szerint belterüle-
ti közterületen - a közúti forga-
lom számára igénybe vett terü-
let, vagyis az úttest kivételével -
a síkosságmentesítésre csak
olyan anyag használható, ami
közterületen vagy annak közvet-
len környezetében lévõ fás szá-
rú növények egészségét nem ve-
szélyezteti. Célszerû ezért kör-
nyezetbarát anyagokat használ-
ni a síkosságmentesítésre, pél-
dául durva szemcséjû homokot,
fûrészport, pernyét.

Bár általánosságban a só-
zás már nem számít tilos-
nak, csak az, ha nem környe-
zetbarát anyagot használsz,
nem árt tudni, hogy sóból is
többféle létezik. Ha biztosan

nem akar kárt tenni a növé-
nyekben - a só többek között
akadályozza folyadékfelvételü-
ket -, használja inkább az elõbb
felsorolt anyagokat. Jégmente-
sítésre alkalmas környezetba-
rát sókat a gazdaboltokban be
lehet szerezni. 

Jár-e bírsággal 
a mulasztás?

Ha a síkosságmentesítés nem
történik meg - ha baleset törté-
nik emiatt, az tovább súlyosbít-
ja a helyzetet -, az akár ko-
moly pénzbírságot is jelent-
het, közigazgatási hatósági eljá-
rás esetén több tízezres, sõt,
akár százezres nagyságrendet,

például akár 150 ezer forintos
büntetést is.

Azt, hogy megtörténik-e a
síkosságmentesítés, az önkor-
mányzat munkatársai a telepü-
lés területén folyamatosan el-
lenõrzik. Mulasztás esetén
elõbb felhívják a figyelmet a hi-
ányosságra és az esetleges kö-
vetkezményekre. A jegyzõ
szankcionálással inkább csak
akkor él, ha ennek ellenére sem
tartják be a jogszabályokat a tu-
lajdonosok, illetve, ha vissza-
esõnek számítanak.

Az Alkotmánybíróság dönté-
se alapján a jegyzõ már nem
szabhat ki helyszíni bírsá-
got az elmaradás miatt, vi-
szont közigazgatási hatósági el-
járást indíthat, ebben az eset-
ben pár ezer forinttól akár 150
ezer forintig is terjedhet a
bírság összege.

Mindemellett polgári pert
indíthat az az illetõ is, aki a tu-
lajdonos gondatlansága miatt
balesetet szenved. Ilyenkor kár-
térítést is igényelhet, akár va-
gyoni kárról, akár nem vagyoni
kárról van szó - például, ha nem
tud munkába menni az eset mi-
att. Mindemellett a tulajdonos
akár bûncselekménnyel, testi
sértéssel is vádolható, melynek
még komolyabb következmé-
nyei lehetnek.

Mindezek fényében kérjük a
lakosságot, hogy a tél, a fagy be-
köszöntével fokozottan fordít-
sanak figyelmet a síkosság-
mentesítésre, hiszen ez mind-
annyiunk közös ügye.

Balogh Györgyi
aljegyzõ

KKöözzeelleegg  aa  ttééll……



2015. ddecember 118., ppéntek

Az óvodában már hagyománnyá vált a Márton napi felvonulás. Az
idén is a Faluház szervezésében zajlott ez az esemény, de az ovisok
is szervesen részt vettek az elõkészületekben. Lámpásokat készítet-
tünk egy hangulatos kézmûves foglalkozás keretében. Szép színes
lámpásokat készültek, melyhez az alapanyagot a Faluház dolgozói
biztosították, és segítettek a kivitelezésben is. Este pedig a már vár-
va várt felvonulás következett, melyen énekelve jártuk körbe a fa-
lu egy részét. Utána meleg teával és libamájas kiflivel kínáltak min-
ket, hogy a jövõ évben se éhezzünk. 

Az egészség hét idén is novemberben került megrendezésre, hi-
szen a hideg idõ közeledtével egyre többen betegszenek meg, és
fel kell készülnünk a betegségek megelõzésére. Ez a program há-
rom napos volt. Gyümölcsökbõl készítettünk különféle állatfigu-
rákat. Például körtébõl és szõlõbõl sünit, banánból polipot. Sokat
mozogtunk, versenyeztünk, kötelet húztunk. Az utolsó napon a
nagyobbakkal Kölesden voltunk, ahol a társulás többi óvodásával
együtt játszottunk és „Hétpróbás Óvodások” lettünk. 

Decemberben is nagyon sok élményt nyújtunk a gyermekeink-
nek, hiszen jön a Mikulás, majd készülünk az ovis karácsonyra.
Egy mûsorral lepjük meg az ovisokat, ahol Kovács Gábor muzsi-
kus elõadását nézzük meg. Majd a falu karácsonyi rendezvényén
is szerepelnek a gyerekek egy táncos mûsorral. 

Ebben az évben sem maradnak gyermekeink ajándékok nélkül,
hiszen a szülõk jóvoltából minden gyermek személyes ajándékot
kap. A karácsonyfa alá eddig minden évben kerültek játékok, me-
lyek a csoportoké voltak. Az idén erre nem volt anyagi támogatá-
sunk. Ezt meghallotta az egyik szülõ, aki felajánlott a gyermekek
részére 20000 Ft-ot. Nagyon szépen megköszönöm Kirschner At-
tilának ezt a nagylelkû támogatását! Széppé tette a gyermekek ün-
nepét!

Falu Tamás soraival kívánok mindenkinek, kicsinek és nagynak
békés boldog ünnepeket!

„A világnak azt kívánom,
legyen a szívében karácsony!

Közeleg, ideér holnap,
szavaim már harangoznak.”

Szakálosné Marosi Ildikó
óvodavezetõ

A konyha 2015. december 23-tól 
2016. január 3-ig zárva tart. 

Az elsõ fõzés 2016. január 4-én lesz.

Óvoda

Bodri kutya mesél…
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy
kutya egy kis faluban. Nem volt egyszerû,
gondmentes élete, sokszor a túlélésért küz-
dött. Korosabb esztendeibe lépve egy te-
lepre került, ahol sok szeretet és gondosko-
dás vette körül, ott mesélt életérõl a fiatal
kölyökkutyáknak:

„Kölyökként egy forró nyáron a szabad
ég alatt jöttem világra másodmagammal.
Anyukám idõs kora ellenére nagy szeretet-
tel gondozott minket. Édesanyám ekkor
beteges volt már, mondta, hogy nem sok
van neki hátra. Serdülõkorunkban egy
reggelre itt hagyott bennünket. Néhány
nap múlva a testvéremet a gazdám odaad-
ta valamelyik rokonának, többet nem is
hallottam róla az életben.

Ezután a gazdám közölte velem, hogy
most már az én feladatom a házõrzés. Egy
rövid, kb. két méteres láncra kötött, így vé-
ge lett a szabadságomnak. Évekig voltam
láncra verve hóban, fagyban, szélben, nap-
sütésben. Házam nem volt, egy üres, lyu-
kas fenekû vashordó lett annak kinevezve,
amibe bevert az esõ, befújt a szél, ami nyá-
ron forró, télen nagyon fagyos volt. Ha jött
idegen, ugatnom kellett, még a gazdám
gyerekeinek szórakoztatása is a feladataim
közé tartozott. Többször kikaptam, fõleg
ha gazdám rosszkedvû volt, enni-inni csak
hébe-hóba adtak, mikor a gazdáim eszébe
jutottam. Fiatal koromban sokat éheztem,
sokat fáztam, sokat nélkülöztem. A nyaka-
mat állandóan kidörzsölte a lánc, mert

nyakörvem nem volt. Futkározni jóformán
csak kölyökkoromban volt lehetõségem,
amíg nem voltam megkötve. Felüdülést,
meg egy kis mozgást az jelentett az életem-
ben, amikor a gazdámnak megszületett a
második pujája és az idõsebb gyerek nyá-
ron a babakocsi elé fogott és nekem kellett
húznom a kicsit. Sajnos néha fel is borult a
babakocsi, akkor jó szót nem kaptam
ezért a cselekedetemért, pedig nem én te-
hettem ezekrõl a kis balesetekrõl. Télen
meg a szánkót kellett húznom a hóban. Ha
ügyes voltam és nem borult fel a pujákkal
teli szánkó, akkor a jutalmam az volt, hogy
olyankor még puha kenyérvéget is kap-
tam. De nem szerettem ezt a munkát, mert
nagyon fárasztó volt és nem kaptam kutya-
hámot, hanem a nyakamba volt kötve egy
bálamadzag és úgy kellett húznom a baba-
kocsit vagy télen a szánkót. A madzag se-
besre dörzsölte a nyakam, sokat szenved-
tem emiatt.

Egyszer már erõsen felnõtt koromban
ezt a babakocsis akciómat meglátta egy
ember az utcán és csak nézte némán, hogy
mit csinálok. Megjegyzem, hogy ez már az
ötödik pujája volt a gazdámnak. Visszatér-
ve az emberre, aki látta ezt a
pujahuzigálást, megjelent a gazdámnál és
hangosan veszekedett vele. Megfenyeget-
te, hogy elvesznek tõle, ha nem változtat a
tartási körülményeimen. A gazdám ezután
becsukott egy sufniba, ahol éjjel-nappal
hideg és sötét volt. Hetekig éltem ott, ugat-

tam, nyüszítettem, de nem változott sem-
mi. 

Egyszer egy ismerõs hang ütötte meg a
fülemet: az a hang, amelyik korábban a gaz-
dámmal veszekedett. Engem keresett. A
gazdám letagadott, azt mondta, hogy már
nem vagyok meg, elszöktem és nem jöttem
haza. Ekkor elkezdtem ugatni és nyüszíte-
ni, bízva abban, hogy meghallják a hango-
mat. Így is lett, az az ember meghallotta és
megfogott, berakott egy rácsos autóba és
elvitt a gazdámtól ide, erre a helyre. Itt kap-
tam egy házat, rendszeresen adtak, adnak
enni-inni és nem vagyok megkötve, már a
nyakamon is kinõtt a szõr. Itt a telepen így
öregesen elsétálgatok, tanítgatom a fiatalo-
kat s ha kell, tanácsokkal is ellátom õket. Itt
megbecsült kutyasorom van, végre így a
nyugdíj felé már gondtalan az életem. Új
gazdám sokszor mondja, hogy itt a telepen
jó emberek vannak, szeretnek minket s
csak olyan helyre, olyan embernek adnak
kutyát, ahol a tartási körülmények jók,
kapnak rendesen enni-inni, van házuk és
van mozgásterük, tehát nem egy méteres
láncon tartják õket. Ezt rendszeresen ellen-
õrzik is, tehát pozitívan változik a világ, de
rossz emberek sajnos még mindig vannak,
akiktõl valahogy meg kell szabadulni, s eh-
hez olykor szerencse is kell. Ilyenkor min-
dig ugassatok, hátha azt meghallják a jó
emberek is, és segítenek.” – fejezte be tör-
ténetét Bodri kutya.

„Kopaszkutya”

Gyógyszerellátás
2016. január hónap-
tól a gyógyszerellá-
tást igény szerint a
zombai Rozsnyai
Gyógyszertár bizto-
sítja. Csütörtöki na-
pokon a Harci Egész-
ségházban hagyhat-
ják a recepteket az
orvosi rendelés idõ
alatt, s ezt követõen
a gyógyszerek átvé-
telére és kifizetésére
pénteken kerül sor.



2015. ddecember 118., ppéntek

IMPRESSZUM HHaarrcc  HHíírreeii:: Kiadja: Mediaworks Regionális Kiadó Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

• Szerkesztik az IKSZT munkatársai • Tördelő: Árki Attila • E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net • web: www.harc.hu

„Csengõ szól: gingalló….”
Alig kezdtük el a tanévet és hagytunk magunk mögött az õszi szü-
netet, máris a Mikulás kopogtatását és a karácsonyt várjuk! Novem-
ber elején a Márton napi lámpáskészítéssel és a dalok, versek tanu-
lásával készültünk az izgalmas késõ délutáni felvonulásra. A faluház-
ban jó étvággyal fogyasztották el a gyerekek a falatkákat és a teát,
majd vidám tánccal, fogócskával zárták a napot.

Iskolánkban, -mint minden iskolában- igen fontos esemény a
nyílt nap. November 20-án, pénteken és a következõ hét elsõ nap-
ján nagyon sok szülõ, - anyuka, apuka és nagymama is- izgatottan

figyelte, hogy tanul, mennyit jelentkezik
szemük fénye. Nem csak a látogatók iz-
gultak! Mind a gyerekek, mind mi, tanító
nénik is azon voltunk, minél többet
megmutassunk az iskolai életbõl. Kö-
szönjük a rendkívül nagy érdeklõdést! 

Decembernek minden napja már az
ünneprõl szól. Advent elsõ vasárnapján
„felgyulladt” az elsõ lámpás a koszorún
és ünnepi díszbe öltözött az iskolánk is.
Elkészült az adventi naptárunk, mely
csomagjai minden napra valami apró
ajándékot rejtenek. Egy rövidke vers el-

mondása után bontjuk az adott napra szóló dobozkát és öröm lát-
ni a gyerekek csillogó tekintetét, a várakozás izgalmát. 

Az ünnepi díszhez a gyerekek is hozzájárulnak. A rajz illetve
technika órákon készülõ alkotások is egész decemberben a várva-
várt ünnep témáihoz kapcsolódnak, és a Mikulás-napi valamint a
szünet elõtti karácsonyi kézmûves foglalkozáson is ügyeskedhet-
nek kisiskolásaink. 

Az adventi ajándékok egyike egy
színházi elõadás is vár még ránk és
nagy szeretettel készülünk a kará-
csonyi ünnepségre is.

Ezúton is nagyon sok szeretettel
hívjuk a falu apraját és nagyját
2015. december 18-án, pénteken
délelõtt 10 órára a faluházba, kará-
csonyi ünnepségünkre!

Mindezek mellett természetesen
nem feledkezhetünk el arról, hogy
az iskolások legfontosabb feladata a
tanulás, hiszen a tanév elsõ féléve is
lassan lejár. Január elején kiderül,
ki, milyen szorgalmasan és milyen
eredményesen teljesítette az elsõ
félév követelményeit. 

Az iskolások és a tanító nénik ne-
vében:

Moizesné Nagy Kinga
tagiskolavezetõ 

Iskola

Tisztelt Látogatók!
A Faluház 2015. december 19-tõl 
2016. január 3-ig ZÁRVA TART.

Az elsõ nyitási nap 2016. január 4.
(hétfõ). Megértésüket köszönjük.

Falunk Értékõrzõ Közhasznú Egyesülete
Szeretnénk minden támogatónak és segítõnek
megköszönni, hogy az Erzsébet és Katalin bált
segítették valamilyen módon. Nélkülük ez nem

sikerülhetett volna. 

T Á M O G A T Ó I N K

Brill Pálinkaház, Doszpod Mártonné,
Horváth Jánosné, Jakab Bettina,

Kernné Pesti Anikó, László Lászlóné,
Müller Ferencné, Nagy Jánosné, Pálfi

Istvánné, Patkó Sándorné, Pesti László, Pestiné Torma
Katalin, Szász Sörözõ és Étterem, Timli Viola, Tóth

Eszter, Tóth Gáborné, Viszügyel Andrásné

Valamint az Egyesület nevében szeretnék Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag, Boldog

Új Évet Kívánni.
Pesti László


