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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

 

Ideiglenesen ezt a címet adtuk az újságnak. Várjuk az alkotni vágyók ötleteit az újság címére. A nyertes 

pályázó jutalomban részesül. A pályázatokat 2012. április 20-ig adhatják le a könyvtárban személyesen, vagy 

elküldhetik az onkormanyzat @harc.t-online.hu email címére is. Nevet és elérhetőséget ne felejtsenek el írni!  

 

Megemlékezés az 1848-as forradalomról  

 
Bár, az 1848-as forradalom eseményei már 164 éve történtek, máig 

elevenen élnek a magyar nemzet emlékezetében.  

Ez a nap és az ezt követő politikai majd katonai változások, a 

magyar nemzet függetlenségi vágyának, önzetlen hazaszeretetének mai 

napig példát mutató eseményei. Az ünnep erről szól. 

Olyan ünnep ez, amelyet nem tudott kikezdeni az idő, a különböző 

politikai rendszerek, ez az ünnep megmaradt őszinte, legtisztább magyar 

ünnepnek. 

 Harcon az óvodások és az alsó tagozatos iskolások közösen 

ünnepeltek. Az igényes műsort a harmadik osztályos tanulók adták elő, 

amelyet Kaszás Edit tanárnő állított össze, és ő készítette el a zenei és a képi aláfestést is. A műsorban résztvevő 

tanulók jól felkészültek, örömmel hallgattuk őket. A kis óvodások ügyesen énekelték a 48-as dalokat. 

A műsor után a megemlékezés a falu főterén lévő hősi emlékműnél folytatódott. 

 
Az eseményen készült fotók megtekinthetők www.harc.hu weboldalon.    – aki nem rendelkezik internet hozzáféréssel, az a 

könyvtárban megnézheti a képeket        

             

 

A Szekszárdi Német Színház a harci 

óvodában 

 
Az óvoda közössége nem 

csak a tavasznak örül, hanem 

a húsvéti készülődés is 

élménnyé teszi a 

délelőttjeiket. Március 28-a 

azért is volt különleges nap 

számukra, mert a társulásuk 

két tagintézményéből – a 

tengelici és a kistormási – a 

nagycsoportosok vendégségbe voltak náluk. A 

Szekszárdi Német Színház előadásában a Csizmás 

kandúr című mesét látták a gyerekek. Az előadás után 

jó étvággyal elfogyasztották az udvaron tálalt 

gyümölcsöket és ropogtatni valókat. Majd egy közös 

játék után élményekkel gazdagodva mentek haza. 

 

 

 

Könyvtár 

Sok szeretettel várja minden kedves jelenlegi 

és leendő olvasóit és könyvtárhasználóit – 

gyermekeket és felnőtteket is - a könyvtár. A 

könyvtár alábbi szolgáltatásai ingyenesek: 

 

- beiratkozás 

- könyvkölcsönzés 

- DVD kölcsönzés 

- könyvtárközi kölcsönzés 

- helyben használat 

- internethasználat 

- szkennelés 

- fénymásolás (korlátozott számban) 

- nyomtatás (korlátozott számban) 

- társasjáték használat 

- igény szerint korrepetálás 

- önéletrajz készítése (segítségnyújás)

 

http://www.harc.hu/


 
              HARC HÍREI - ÉRTESÍTÉSEK 

 

 

Tájékoztató a március 27-ei képviselő-testületi ülésről 
 

Képviselő-testületünk elfogadta, hogy 2012. 

09. 01-től, a családi napközi helyett egységes óvoda 

bölcsődei csoport induljon. Bebizonyosodott, hogy 

igény van a 2 év körüli gyermekek óvodában történő 

elhelyezésére, viszont a családi napközi nem 

fogadhat be nagyobb létszámú gyereket, és nagy a 

valószínűsége annak, hogy az állam csak az óvoda 

bölcsődei formátumot támogatja majd.  

A testület abban is határozott, hogy 0 Ft 

intézményi térítési díjat állapít meg a családi 

napköziben április 01-től, ezzel is segítve egy-egy 

család anyagi helyzetét. 

A közfoglalkoztatottak munkaterve elkészült, 

2012-ben 6 órában 17 főt foglalkoztat majd az 

önkormányzat. 2 főt 8 hónapos időtartamban, ők 

Pestiné Torma Katalin hivatalsegéd, a közmunkások 

irányítója, valamint a falubusz vezetője lesz, Nyul 

Anett könyvtárosi és művelődésszervezői feladatokat 

lát el. A többieket 2-2 hónapos szerződéssel 

közterületen foglalkoztatjuk. 

Művelődési házunk felújításának 

előkészületei még tartanak, reméljük a nyár elején 

elkezdődhetnek a munkálatok. 

Képviselő-testületünk megpályázza az EU 

Élelmiszersegély program 2012 pályázatot. 

A program tavaszi és őszi fordulóra tagozódik, a 

tavaszi fordulóban kizárólag tejtermékek, az ősziben 

pedig gabonaalapú élelmiszerek kerülnek majd 

szétosztásra. 

Ilyen csomagra jogosult lesz, aki lakásfenntartási 

támogatásban vagy rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben vagy aktívkorúak ellátásában vagy 

közgyógy ellátásban részesül. 

 
 

Értesítés 
Értesítjük Harc község lakosságát, hogy a Bóni Zoltán által kezdeményezett munkaügyi perben a bírósági 

végzés szerint az Önkormányzat köteles kifizetni Bóni Zoltán ki nem vett szabadságát a 2007-2008-2009-es 

évekre visszamenőleg. Ez több mint 2 millió forint!! 
Ezeket a szabadságokat az akkori képviselő- testületnek - mint munkáltatónak -  kellett volna kiadni, de ők ezt nem 

tették meg.  

Az akkori képviselő-testületből a következők :  

                                                           Antal Józsefné alpolgármester 

                                                           Borbély István 

               Krámer Pálné 

                                                           Séfel Gyula képviselők a tárgyaláson, mint Bóni Zoltán tanúi azt 

állították, hogy tudtak a szabadságoltatási kötelezettségükről, de azért nem adták ki Bóni Zoltán szabadságát, mert 

nem tudta őt senki sem helyettesíteni. 

 

        A tárgyaláson a jelenlegi Önkormányzat azt az álláspontot képviselte,  hogy  Bóni Zoltán követelése jogtalan, 

mert: 

        1.  Bóni Zoltán szabadon rendelkezett munkaidejével, a szabadságát bármikor kivehette volna. A tanúk 

vallomása szerint ebben nem akadályozták volna meg. 

        2.  2010-ben, az új helyhatósági választások kapcsán Bóni Zoltánnak el kellett számolnia minden tartozásával 

és követelésével. Ebben az elszámolásban szerepelt a 2010-re vonatkozó szabadág pénzbeli kifizetése, de 

nem kérte ezt a 2007-, 2008-, 2009-es évekre visszamenőleg! 

        3.  Súlyos mulasztást követett el az akkori képviselő-testület, amikor nem adta ki Bóni Zoltán szabadságát, és 

tűrte, hogy az évről évre felhalmozódjék. A szabadságot természetben kell kivenni, nem pedig a 

munkáltatónak - utólag! – kifizetni. 

             Ezt most a jelenlegi képviselő-testületnek, mint jogutódnak, a falu pénzéből kellene kifizetnie. 

       4.  Bóni Zoltánnak a szabadság ki nem vétele a saját döntése volt, ezért utólag neki pénz nem jár. 

 

 

Ezért fellebbezni fogunk! Képviselőtestületünk ugyanis valóban felelősséget érez a köz pénzéért, mi 

nem hagyjuk ezt jogtalanul felhasználni! 

 
 



  
              HARC HÍREI - ÉRTESÍTÉSEK 

 

  
A csapadékvíz elvezető rendszer krónikája!!! 

 

A Népújságban megjelent cikkek 

 
„Nem adta meg a Harcon tervezett csapadékvíz 

elvezető rendszer pályázati támogatásának 

benyújtásához szükséges hozzájárulást a Harc 

Jövőjéért Alapítvány – tájékoztatta lapunkat Bóni 

Zoltán elnök. A civil szervezet úgy kapcsolódik a 

beruházáshoz, hogy a projekt olyan területet is érint, 

amely az önkormányzat és az alapítvány osztatlan 

közös tulajdonában van. Az alapítvány kuratóriumi 

ülésén utasították el az önkormányzat kérelmét. Arról 

is döntöttek, hogy az alapítvány már nem támogatja a 

helyi ifjúsági önkormányzatot, amelynek nem rég járt 

le a kétéves mandátuma.” 

 

 

„Jelen állás szerint nem valósulhat meg a 

csapadékvíz elvezető rendszer Harcon, mivel 

feloldhatatlannak tűnik az ellentét a Harc Jövőjéért 

Alapítvány és az önkormányzat között.  

Mint azt nemrég megírtuk, a tervezett beruházás 

olyan területet is érint, amely az önkormányzat és az 

alapítvány osztatlan közös tulajdonában van. Az 

alapítvány kuratóriuma azonban nem adta 

hozzájárulását a projekt pályázatához. 

Siposné Csajbók Gabriella polgármester nem kívánt 

nyilatkozni. Annyit azonban megtudtunk tőle, hogy a 

beruházás értéke mintegy 175 millió forint lenne, és a 

pályázat révén ehhez 90 százalékos vissza nem 

térítendő támogatást lehetne nyerni. 

Az alapítvány határozatára reagált viszont a 

helyi Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete. Patkó 

Sándorné elnök elmondta: a beruházás megoldaná a 

Kossuth utca, a Fő utca, a Jókai utca és a Vörösmarty 

tér jelentős vízelvezetési problémáit.  

A Fő utcában a községháza környékén például 

méteres lyukakat mosott már ki a víz. Az elnök 

szerint jogosan tehető fel a kérdés, hogy a 

vízelvezetés megoldása vajon nem tartozik Harc 

jövőjéhez? 

Megítélése szerint az alapítvány döntése mögött 

egyértelműen a bosszú áll, nevezetesen, hogy a 

tavalyi időközi választáson Bóni Zoltánt – aki az 

alapítvány kuratóriumának elnöke és a község 

korábbi polgármestere volt – nem választották újra.  

 

Bóni Zoltán érdeklődésünkre közölte: tiszteletben 

tartja az egyesület véleményét. Ezzel együtt szerinte 

szó sincs arról, hogy bosszú állna a döntés mögött, 

amelyet egyébként nem ő egy személyben, hanem az 

alapítvány ötfős kuratóriuma egységesen hozott meg. 

Mint mondta, ő a falu fejlődése, épülése mellett van. 

Ugyanakkor véleménye szerint az új képviselő-

testület mindent megtett a Harc Jövőjéért Alapítvány 

ellehetetlenítéséért, fel is jelentették őket. 

 – Ezek után ne várjanak csodát – fogalmazott. A 

kuratórium elnöke azt is kijelentette: amíg ez a 

képviselő-testület lesz, nem adják meg a 

hozzájárulást. Hozzátette: az alapítvány jelenleg is a 

falu érdekét szolgálja, jelentős terhet levéve az 

önkormányzat válláról a rászorulók rendszeres 

segítésével, élelmiszer-, gyógyszer-, ösztöndíj- és 

közüzemi díj támogatások révén.” 

 

 

Valójában kinek a jövőjéért dolgozik az Alapítvány? 

 
Meglepetten olvastuk az újságban Bóni 

Zoltán tájékoztatóját, miszerint a Harc Jövőjéért 

Alapítvány megtagadta a hozzájárulást ahhoz, hogy 

az Önkormányzat pályázhasson a csapadékvíz 

elvezető rendszer felújításához. 

Elég szomorú dolog, hogy ilyen hangzatos nevet 

viselő alapítvány nem támogatja Harc közösségének 

érdekeit, az meg számunkra teljesen érthetetlen, hogy 

ezzel még a Tolnai Népújság hasábjain dicsekszik is! 

Inkább szégyellni kéne ezt a hozzáállást, hiszen így 

akadályozza és nem támogatja Harc jövőjét a „Harc 

Jövőjéért Alapítvány”! 

Akik ismerik a faluban történteket, talán nem 

is csodálkoznak annyira. Köztudott, hogy mióta nem 

Bóni Zoltán a falu polgármestere, ahol lehet, támadja 

az Önkormányzatot (utólagosan, a Munkaügyi 

Bíróságon keresztül követeli a 2007-2008-2009- ben 

ki nem vett szabadságának kifizetését, követeli a 

2010-es perében kialakult tetemes ügyvédi 

költségének megfizetését) vagy teljesen elzárkózik az 

Önkormányzattal való együttműködéstől (pl. a 

Polgárőrség nem működik együtt az 

Önkormányzattal) 

Az Értékőrző Egyesület reméli, hogy a Harc 

Jövőjéért Alapítvány tagjai komolyan veszik nevüket, 

és valóban a közösség, nem pedig egyetlen ember 

érdekeiért tevékenykednek. 

 

Az 5 fős kuratórium tagjai tudomásunk szerint: Bóni 

Mónika, Bóni Zoltán, Kovács Gyula, Őri Mónika, 

Őri Zsolt.  – Vajon ők milyen nyomós indokot tudnak 

felhozni a megtagadásra?

http://www.teol.hu/kereses?keres=B%F3ni+Zolt%E1n&rendez=2&miben_keres=0&kereses_tipus=3&talalatok_szama=10&idoszak_tipus=1&idoszak0=0&idoszak1_ev=&idoszak1_ho=&idoszak1_nap=&idoszak2_ev=&idoszak2_ho=&idoszak2_nap=&lap_id=&cikkek_submit=%A0&galeria_szerzo_id=---+%F6sszes+---
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/magas-reszveteli-arany-es-szoros-verseny-az-idokozi-valasztason-399729


 

              HARC HÍREI – KULTÚRA, OKTATÁS 
 

 

 

 

A következő hónap eseményei 
 

Véradás 

2012. április 18. – a harci orvosi rendelőben 

 

Kutyaoltás 

2012. április 18. és 21. – bővebb tájékoztatás 

később  

 

Kultúra 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

pl.: - üvegfestés - ablakdekoráció készítés 

2012. március 31. 14 órától – a könyvtárban 

 

Kiállítás: Anya - lánya - Unokája 

Németh Kata, Csorba - Mácz Katalin és Kitti 

festménykiállítása 

Megnyitó: 2012. április 1. 14 órakor – a harci 

kiállítóteremben  

 

Majális – Falunap 

2012. május 1. – részletes tájékoztató később 

 

 

 

Óvoda – iskola közleményei 

 
 

Húsvéti kézműves foglalkozás a leendő 

elsősöknek 

2012. április 4-én délután az iskolában 

 

Tavaszi szünet 

2012. április 5-9-ig 

 

Óvodai- iskolai beíratás 

2012. április 18. 8-16 óráig az iskolában 

 

Munkanap! 

2012. április 21. (szombat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faluszépítés 
 

A közmunkásainkkal a közterületet megpróbáljuk tisztán és rendben tartani. Minden harci lakost 

megkérünk, hogy a saját portája környékén tegye ugyanezt. 

 

 
Várjuk azok jelentkezését, akik a következő számban szeretnének közleményt, cikket, hirdetést 

megjelentetni, vagy van ötletük arról, hogy miről olvasnának szívesen, miről szóljon az újság.  

 

Igény szerint apróhirdetés rovatot is indítunk. 

 

 

Mindenkinek kellemes 

húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
 

 

 

Impresszum: Kiadja Harc Község Önkormányzata, Szerkesztő: Nyul Anett, www.harc.hu 


