Közérdekû felhívás

A Majsi Római Katolikus Egyházközség sokak kérését
meghallgatva kezdeményezi a ravataltól a három keresztig
terjedõ balesetveszélyes és rendezetlen útszakasz felújítását
a temetõben. Az ezzel kapcsolatos tervezési munkák
folyamatban vannak. A kezdeményezést Majs Község
Önkormányzata támogatja, valamint Majs Község
Fejlõdéséért Közalapítvány  az alapszabályában
foglaltakkal összhangban  felkarolja. A közalapítvány a
megvalósulásáért gyûjtést szervez. Úgy véljük, ez a
fejlesztés minden majsi lakos érdeke. A közös célt csak
összefogással, az összetartozás érzésével lehet elérni, ahogy
a település lakói az elmúlt évtizedekben már többször
megmutatták, hiszen így építettük újjá templomunkat,
építettünk kerítést a temetõ köré, stb.
Az elmúlt években ilyen típusú fejlesztésre pályázati
kiírás nem jelent meg és az elkövetkezõ években nem is
várható. Ezért a megvalósításban önmagunkra vagyunk
utalva. A rendezett temetõi összkép elérése mindannyiunk,
hívõk és nem hívõk közös érdeke. Kérjük, a projekt
megvalósulását ki-ki lehetõségeihez mérten támogassa!
Számítunk a majsi lakosok együttmûködésére, valamint a
Majshoz kapcsolódó vállalkozások segítségére!
Kérjük, hogy aki teheti a Majs Község Fejlõdéséért
Közalapítvány
500100064-1200265
számú számlaszámára a Bóly és Vidéke
Takarékszövetkezet
Majsi
Fiókjában
történõ készpénzes
befizetéssel, vagy a
számlaszámra történõ
átutalással segítse
munkánkat!
Együttmûködésüket
ezúton is köszönjük!
Majs, 2017. 09. 18.
Bacsmai László
plébános
Dr. Péter János
elnök
Majsi Hírek Majs Község Képviselõtestületének
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Változnak az évszakok. A tavasz
friss zöld hajtásai a nyár
gazdagságába fordulnak, majd
lassan áthajlanak a sokszínû õszbe,
végül a kihalt, hófehér tél
következik. Ugyanígy életünk
állomásai is változnak: generációk
adják át helyüket a másiknak, lépnek
sorban az elmúlás ösvényére. Az
egyén élete nem elszigetelt, benne áll
családja  az elmúlt és a következõ
generációk  hosszú láncolatában.
Az elõttünk járó nemzedékekre
szüleink tanítása, valamint saját
jóérzésünk alapján szeretettel és
tisztelettel gondolunk. Egy
közösségben az elhunyt iránti tisztelt
a temetés szertartásában, a temetõi
környezetben is megnyilvánul.
Mária Terézia rendelete alapján
egészségügyi okokból a települések
külsõ részén alakítottak ki elõdeink
temetõt. Majs községben 1773-ban
egy kislányt temettek el elõször a
mai temetõ területén. A temetõ
kiterjedése, formája, infrastruktúrája
az elmúlt háromszáz évben többször
változott.
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