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MAJÁLIS - FALUNAP
2012. április 30-án sikeresen lezajlott a Majálissal egybekötött Falunap. Az időjárás idén
kedvezett a résztvevőknek, gyönyörű időnk volt. Sokan kilátogattak a sportpályára és résztvettek
a programokon.
A délelőtti programok a focipálya három pontján zajlottak, melyekhez
Kereki Zoltán biztosította a zenét.
Megrendeztük a hagyományos kispályás focibajnokságot.
Összesen 3 csapat barátságos mérkőzéseit szurkolhatták végig a
kilátogatók. A verseny lebonyolításában Helfenbein János és Marsai József vett részt. A
győztes csapatok ajándékot, 2 – 2 üveg pezsgőt kaptak. A helyezések a következők: I.
helyezett: a „Cimborák” csapat, II. helyezett az „Első helyezettek” csapat, III. helyezett az „Arany Ászok” csapat.
Az eredményhirdetés 13 órakor volt.
A pálya másik pontján a gyerekeket ügyességi és sportjátékok várták. Nagy különbség volt a kicsik és a nagyok
teljesítménye között, de mindenki jutalmat kapott az egyes versenyszámok után. Jó volt látni a sok gyereket, és az
őket kísérő szülőket, nagyszülőket. (Érdemes végignézni a fényképeket! - Az eseményen készült
fotók megtekinthetők www.harc.hu weboldalon. – aki nem rendelkezik internet hozzáféréssel, az a
könyvtárban megnézheti a képeket.) Köszönjük Borbély Mihályné tanárnő, Faludiné Máté Mária

óvodavezető és Müller Ferencné (Gyöngyi néni) dajka segítségét a lebonyolításban.
A kézműves sátorban délelőtt a gyerekek többek között kipróbálhatták a
gyöngyfűzést, szalvétatechnikát, papírhajtogatást, textilvirágok készítését stb. Volt arcfestés,
valamint a dobolást is kipróbálhatták a focipálya távoli sarkában, melyhez Renczes Miklós
biztosította a dobfelszerelését.
A délutáni program színpadi műsorokkal kezdődött. Színpadunk Antus Róbert vállalkozó kamionplatója volt.
A Judósok bemutatója látványos volt, és amint az edzőjük mondta, a sport elsősorban az ügyes esésekről szól.
Hihetetlen könnyedséggel döntik fel, juttatják a földre az ellenfelüket. A két harci judos Mátics András és Mátics
Balázs volt.
Az „Angyali Harciak” táncegyüttes már nem először lepett meg minket jól
megrendezett, ötletes, lendületes ritmusú táncával. Bordán Kinga, Lukács Leila, Szabó
Izabella és Kern Péter az együttes tagjai, vezetőjük Lukácsné Szabó Anikó.
Három egyéni táncosunk is volt. Bóka Bianka és Bóka Stefánia akrobatikus rock and roll
táncot adott elő, Nagy Botond pedig somogyi néptáncot mutatott be profikra jellemző
tudással. Ő az első számhoz még énekelt is, ami nem könnyű feladat. Mindhármukat dicséret illeti tudásukért és
bátorságukért.
A Rozmaring dalkör is fellépett Antalné Bíró Jolán vezetésével. A dalkör tagjai: Bakonyi Veronika, Gyenes
Lászlóné, Lelovics Lászlóné. A zenét Farkas György (Gyuri bácsi) szolgáltatta. Gratulálunk a dalkörnek, nagyon jó
hangulatú, jó ritmusú dalokat adtak elő.
Simcsik Józsefnéről sokan nem tudják, hogy szép verseket ír, melyekben a rím és a ritmus mellett nagyon fontos a
mondanivaló is. Verseivel nem csak gyönyörködtetni, hanem tanítani is szeretne minket. Tóth Laura gyermekverset
adott elő.
Ha a látványt, a ritmust és az ügyes mozgást együtt szeretnénk látni, akkor ezt a Roma táncosok műsora mind
megadta. A lelkes közönség tapsa végigkísérte és visszahívta őket. Jó volt látni a nagyok között a legkisebbek
tánctudását.

Köszönhetjük Orsós Vendelnének, aki összefogja a táncosokat.
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Fáth Viktória gitárzenéje kicsit csöndesebb,
mélázóbb hangulatot adott. Jó volt hallgatni a szép
zeneszámokat, a jó játékot.

Az esti utcabálra sokan eljöttek. A jó hangulatú
zenét Apari Csaba szolgáltatta. A bál éjfél után ért
véget.

A meglepetés valóban
meglepetés volt! A kánkán pergő ritmusára piros
ruhába öltözött lányok,
fiatal asszonyok vonultak
be,
és
táncukkal
lenyűgöztek minket. A
tánc
minden
elemét
bemutatták összehangolt mozgásukkal. Dunai
Johanna, Bordán Kinga, Bordán Katalin, Kovácsné
Farda Beatrix, Lukács Leila, Lukácsné Szabó Anikó,
Szabó Izabella, Szabó Tímea.

Köszönjük a segítséget azoknak a vállalkozóknak,
akik anyagilag és egyéb hozzájárulásokkal
támogatták a rendezvényt: Alisca Terra Kft.,
Gyertyaláng Kft., és Tarr Kft., Családsegítő
Központ Szekszárd, Gasztó-Terni Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.,Gemenc Judo Klub, Gyermekjóléti
Központ Szekszárd, Mecsek Fűszért Zrt., Niklós
Tejtermék Depo Kft., Pannon Varázs Kft., VölgységHegyhát Takarékszövetkezet, Zomba és Vidéke
Takarékszövetkezet, Zönge Hús Kft.

A Hungarokarma zenekar fellépéséig egy órás szünet
következett. Ez alkalom volt arra, hogy vendégül
lássunk mindenkit. Szendvicsek, virsli, fasírozott,
franciasaláta, mustár, ketchup, kenyér volt a kínálat,
amit Nyul Istvánné és Molnár Éva készítettek,
valamint az Értékőrző Egyesület Kézimunka
szakkörének tagjai kínáltak a vendégeknek. Üdítőt és
ásványvizet mindenki ihatott.
A Hungarokarma együttes nemrég
alakult. Komlódi József harci és a
másik két tagja dunaszentgyörgyi.
Főleg saját szerzeményeiket adták elő.
Zenéjük különleges hangvételű. A
közönség élvezte.

Köszönjük Nyul Anettnek a fáradhatatlan munkát, a
szervezés java rá hárult.
Köszönjük Pestiné Torma Katalinnak, Kunfalvi
Gábornak, Renczes Miklósnak, az előkészítésben és
lebonyolításban végzett munkáját. Köszönjük a
közmunkások segítségét.
Bízunk benne, hogy minden korosztály
megtalálta a neki tetsző előadást, programot. Végül
köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik
idejüket rászánva, megtiszteltek bennünket azzal,
hogy az április 30. MAJÁLIS - FALUNAPRA
kilátogattak, végignézték műsorainkat és együtt
ünnepeltek velünk.
Harc Község Képviselő Testülete

MADARAK ÉS FÁK NAPJA – május 10.
Az emberek már ősidők óta különös vonzalmat éreznek a madarak és fák iránt. A "Madarak és Fák Napja"
mégis az egész természet ünnepe, amikor mi, emberek azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a
Földön.
A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényt a párizsi európai
madárvédelmi egyezmény (1902. május 19.) alapján Chernel István, a híres
ornitológus szervezte meg Magyarországon 1902-ben.
"...évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."
Ez az idézet Herman Ottótól, a sokoldalú magyar tudóstól származik, aki
természettudományos munkássága mellett a magyarság hagyományos, ősi műveltségét, népi mesterségeit is kutatta
és leírta. Ő alapozta meg a tudományos madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ
megalapításával. Herman Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10.-ét. Gróf
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a Madarak és Fák Napja megszervezését
minden iskola számára.
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ANYÁK NAPJA – május 06.
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap,
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A
különböző országokban más és más napokon tartják,
Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük.

Anyák napja eredete és időpontja
Az
anyák
megünneplésének
története
az
ókori
Görögországba
nyúlik
vissza. Akkoriban tavaszi
ünnepségeket
tartottak
Rheának,
az
istenek
anyjának, és vele együtt
az édesanyák tiszteletére.
A
történelem
során
később is voltak olyan
ünnepek,
amikor
az
anyákat
is
megköszöntötték.
Angliában az 1600-as években, a kereszténység
elterjedésével az ünnep vallási színezetet is kapott.
Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasárnapon,
az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét.
A
családjuktól
messze dolgozó szolgálók
szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a
napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt
külön erre a napra elkészítették az anyák sütijét, az
édesanyák számára.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben
ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia
Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az
anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az
ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt
édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt
arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi
ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben érte el,
amikor Woodrow Wilson amerikai elnök a napot
hivatalos ünneppé nyilvánította.
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre
fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan
az ünnepet "felkarolták" a virágkereskedők,
üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők,
akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában
elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan
népszerűvé vált kontinensünkön is. Az eredeti
elképzeléshez képest - az élő és elhunyt anyák
tisztelete - az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis
véleménye szerint pedig főképp a virágkereskedők
hasznának növelése irányába. További élete során oly

hevesen tiltakozott az ünnep elüzletiesedése ellen,
hogy még a törvénnyel is szembekerült egy
vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta
tettét, és nem akarta nevét Anyák Napjával
kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi
Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva.
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos
iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
A LEGDRÁGÁBB ANYUKÁNAK
Ezernyi kis apró jellel
tudattam, hogy létezem.
Számlálgattad a napokat,
vajon mikor érkezem?
Később aztán ágyam mellett
álmot hozott szép dalod.
Hogyha néha nyűgös voltam,
karod lágyan ringatott.
Mint napfény a fellegek közt,
szivárvány a rét felett,
úgy hinted szét éltet adó,
melengető fényedet.
Akárhányszor születnék is,
nem kellene más nekem,
azt kívánnám századszor is,
mindig, mindig légy velem.
Kezemben e kis virággal
tiszta szívből kiáltom:
Te vagy nekem a legdrágább
Anyuka a világon!
(Mentovics Éva)
MINDEN ÉDESANYÁT SZERETETTEL
KÖSZÖNTÜNK!
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PÜNKÖSD - május 27.
A húsvét utáni ötvenedik napon, így ebben az
évben
május
27-én,
vasárnap
ünnepli
a
keresztény
világ
a
Szentlélek eljövetelét és
egyben
az
egyház
megalapítását,
azaz
pünkösd napját. A pünkösd
elnevezés
a
görög
pentekosztész, azaz ötvenedik szóból származik, és
minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. A
Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is
tartják.
Piros Pünkösd napját ezer éve virággal
köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is
újra piros betűs nap a Pünkösdhétfő. De mi is ez az
ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat réges-rég
elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd napjára
minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a
világ, ember és állat párt keres. Nedvektől duzzadnak
a
levelek,
zsong
és
zsibong
az
élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy
pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell.
Köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért,
gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét
utáni ötvenedik nap. A templomokban évről évre
megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek
szabadon. A lányok és asszonyok bíborvörös ruhába

A hónap eseményei

öltöztek, befont copfjukat a hagyomány szerint a bal
vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünneplőjüket
és kezdődhetett a mulatság.

GYEREKNAP – május 27.
A Gyermeknap a világ sok országában
ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap (általában
június 1.) megünneplése Törökországból ered és
különösen volt kommunista országokban vált
népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített
Egyetemes Gyermeknap (Universal Children's Day)
intézménye.
Magyarországon 1931-től
ünneplik (akkor még Gyermek
Hétnek hívták), A Nemzetközi
Demokratikus Nőszövetség 1949
novemberi határozata alapján.
1950 óta május utolsó vasárnapján
ünnepeljük
a
nemzetközi
gyereknapot. A nap célja, hogy
felhívja a figyelmet a gyermekek
jogaira, sajátos világukra.

Kultúra

Megnyitó: 2012. május 6. 16 óra– a harci
kiállítóteremben

Kiállítás: Szomszédok című kiállítás

Óvoda – iskola közleményei

Schmauzerné Grénus Júlianna- kerámiakészítő
népipari művész és Vágóné Dr. Iván Katalin –
amatőr festő

Óvoda
2012. május 8. Solt-Révbérpuszta – kirándulás

2012. június 1. évzáró - 17 óra

2012. május 9. szülői értekezlet 17 óra
2012. május 18. Ópusztaszer – kirándulás

Iskola

Várjuk azok jelentkezését, akik a következő számban szeretnének közleményt, cikket, hirdetést
megjelentetni, vagy van ötletük arról, hogy miről olvasnának szívesen, miről szóljon az újság.
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