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Az olvasás egy olyan folyamat,

amely gyarapítja a szókincset,

megmozgatja az ember szelle-

mét, fantáziáját, egész lényét.

Fontosnak tartom a mai világban,

hogy a gyerekekkel megszerettes-

sük az olvasást, és ösztönözzük,

motiváljuk õket. Ezen alkalomból

a rendszeresen könyvtárba járó

gyerekek egy kis jutalomban ré-

szesültek. 

A program a szekszárdi gyerek-

könyvtár meglátogatásával kezdõ-

dött, ahol körbejártuk a könyvtá-

rat, majd a nyári nagy melegben

egy kis fagylaltozással egybeköt-

ve elsétáltunk a Prométheusz

parkba. Ezt követõen a Petrits Mé-

zeskalács Múzeumot látogattuk

meg, ahol elõször bemutatták,

hogy kell nyomózsákkal mézeska-

lácsot díszíteni, majd mindenki

saját kezûleg is kipróbálta a díszí-

tést.  Ezután egy 30 perces kis-

filmben bemutatták a mézeska-

lácsok, cukorkák, gyertyák készí-

tésének eszközeit és használatu-

kat, valamint számtalan mézeska-

lácsot, babát, figurát és különbö-

zõ régi eszközöket néztünk meg a

kiállító teremben. A nap végén

mindenki a maga által díszített

mézeskalács szívvel ment haza. 

Jutalom kirándulás

Nyár végi kézmûves foglalkozás
A gyerekek kérésére, valamint a

tanévkezdés közeledtével au-

gusztus 24-én délelõtt nyár végi

kézmûves foglakozás volt a

könyvtárban. A foglalkozás során

a gyerekek állatfigurás és mintás

könyvjelzõket, krepp papírból,

valamint kiszínezett képekbõl

különbözõ formájú hûtõ mágne-

seket készítettek. A nagy munka

– ragasztás, vágás, színezés, díszí-

tés – közben egy kis nassolni va-

lóval és innivalóval kedvesked-

tem a gyerekeknek. Ny. A.

Kirándulás Tengelicen - Köztisztviselõk napja Nyereményjáték
A Magyar Köztisztviselõk és Közal-

kalmazottak Szakszervezete 1996-

ban kezdeményezte, hogy a köz-

tisztviselõi törvény 1992. július 1-

jei életbelépésének emlékére Ma-

gyarországon július 1-je legyen A

KÖZTISZTVISELÕK NAPJA. A

Köztisztviselõk Napja a köztisztvi-

selõk számára munkaszüneti nap.

Július elseje idén vasárnapra esett,

ezért június 28-án, csütörtökön

délután tanulmányi kiránduláson

vettek részt.

Tengelicre látogattak a harci köz-

tisztviselõk. Megnézték a nemrégi-

ben IKSZT pályázattal felújított Fa-

luházat.  A tengelici polgármester

fogadta õket, hasznos tanácsokat

mondott az IKSZT pályázattal kap-

csolatban. Végigjárták a faluházat,

melynek belsõ elrendezése, beren-

dezései számos ötletet adtak mûve-

lõdési házunk felújításához. Öröm-

mel tapasztalták, hogy egy-egy helyi-

ségben foglalkozások voltak (gitár-,

citera hangja szólt, fõtt kukorica il-

lata érzõdött, egy hosszú asztalnál

kézmûves foglalkozáson vettek

részt gyerekek). Ezután a Hotel Or-

chideába látogattak, ahol megnéz-

ték a gyönyörû parkban a csodála-

tos tavat és különleges növényzetet.

Ny. A.

Kenyérszentelés
Minden év augusztus

20-a nemzeti ünnep

Magyarországon. Ezen

a napon ünnepeljük az

államiságot, ez a nap

Szent István és az Új Ke-

nyér Ünnepe is. Az ün-

nephez számtalan ha-

gyomány és szokás kö-

tõdik. 

Ilyen hagyomány a

k e n y é r s z e n t e l é s ,

melyre idén elsõ alkalom-

mal került sor a helyi ka-

tolikus templomban. A

község plébánosa meg-

szentelte a kenyeret, utá-

na Helfenbein Dávid

mondott egy verset, majd

Moizesné Nagy Kinga

méltatta az ünnepet. A

szertartás után mindenki

kapott egy szeletet a

megszentelt kenyérbõl.

A Coop élelmiszerlánc „Olimpi-

ai láz” címen meghirdetett nye-

reményjátékánál egy harci la-

kos neve is a kisorsolt nyerte-

sek között volt, Dudor Mária

ajándéka 1 komplett szabadidõ-

ruha volt.
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SPORT
Sikeresen lezajlott az idén 15. alka-

lommal megrendezett „Barátság

Kupa”, Harc, Sióagárd és

Soltszentimre részvételével. A ren-

dezvény két napos volt. Péntek dél-

után érkeztek a játékosok. Felállítot-

ták sátraikat, majd este a

soltszentimrei Veritas rock együt-

tes szórakoztatta a közönséget.

Szombaton reggel megkezdõdtek

a kispályás mérkõzések. A vége

nagy izgalmakat hozott, mivel

Sióagárd és Harc I. (a házigazda

mindig két csapatot indít) között

dõlt el az elsõ hely sorsa. A gólkü-

lönbség döntött, így Sióagárd nyer-

te idén a kupát.

A végeredmény:

1. Sióagárd

2. Harc I.

3 Harc II. 

4. Soltszentimre

A gólkirály Kész Gábor (Sió-

agárd.), a legjobb mezõnyjátékos

Lambert Péter (Sióagárd), a leg-

jobb kapus Erdõs Norbert (Harc

I.) és a legfiatalabb játékos Bo-

gáncs Gábor (Harc II.) volt.

A mérkõzések után egy vaddisznó

pörkölttel vendégelték meg a részt-

vevõket. A nap zárásaként este Kis

Culi (Szabó Péter) zenélt hajnalig.

Szeretnénk köszönetet mondani Harc

Község Önkormányzatának a támoga-

tásért, valamint Erdõsné Aranyos Györ-

gyinek és Faludi Gábornak a támogatá-

sukért és önzetlen segítségükért.

Mester Tamás

Diósi Jenõ emlékverseny
Ismét eljött augusztus 20-a, amit

horgászversennyel ünnepelt egye-

sületünk immár hagyományosan.

Egyesületünk megjelent tagjai és

gyermekhorgászaink értékes tró-

feákért versenyeztek, a kiválóan

elõkészített versenypályán, ame-

lyért ezúton is köszönetet kell

mondanunk Mester József hor-

gásztársunknak, aki oroszlánrészt

vállalt annak kialakításában.

A mintegy 50 versenyzõ és a meg-

hívott csapatok izgatottan gyüle-

keztek a reggeli sorsoláshoz. Ifjú-

sági- és gyermekhorgászainkat az

egyesület vezetése csalival és ete-

tõanyaggal ajándékozta meg. Nagy

sikert aratott a reggelire frissen

sütött lángos, melyért köszönet jár

Szendi Tamásnak és barátainak.

A 8 órai kezdéskor mindenki izga-

tottan vetette vízbe felcsalizott

horgait és várta a halak jelentke-

zését. 10 óra körül, már kirajzolód-

tak az erõviszonyok, a minél „fi-

nomabb” felszerelés, a jól kiválasz-

tott csali és a szerencsés helysor-

solás is szerepet játszott a halfo-

gásban.

Volt, aki szerencsésen húzott, és

végig árnyékban horgászhatott,

de a legtöbben a tûzõ napon vol-

tak. 11 órakor kezdõdött az izgal-

mas mérlegelés. Nagy Tibor és csa-

pata gyorsan és szakértelemmel

végezte munkáját, hogy halbará-

taink mielõbb visszakerülhesse-

nek éltetõ elemükbe, a Sió vízébe.

Délben már mindenki izgatottan

nézegette a „Makkfánál” lévõ ver-

senyközpontban kiállított gyönyö-

rû trófeákat. A polgármester asz-

szony segített a díjak átadásában,

melyeket a következõ versenyzõk

érdemeltek ki.

Felnõtt kategóriában:

I. helyezett: Fodor István

II. helyezett: Mester József

III. helyezett: Nagy István

Ifjúsági kategóriában:

I. helyezett: Mester Gergõ

II. helyezett: Jókai Zoltán

III. helyezett: Orsós Norbert

(A rendezvényrõl készült képek a

www.harc.hu oldalon megtekint-

hetõk.)

Miközben az egyesület versenyzõi

és kísérõik a sikereiknek örven-

deztek, vendégeink és segítõik a

Tóth Istvánné által fõzött vaddisz-

nós babból ebédelhettek.

A meghívott csapatok eközben az

egyéni versenyekre készülõdtek,

illetve azokon vettek

részt.

A Sió-partot betöltötte a

bográcsokban rotyogó ha-

lászlé illata. Mindenki átle-

sett a másik bográcshoz is,

próbálták kifigyelni a má-

sikat, hogy milyen trükkel

teszik még ízletesebbé az

ígéretes mestermûveket.

A csapat többi tagja ez

alatt tesztet írt, vagy célba

dobott, amely próbát a je-

lenlevõk közül is többen

kipróbáltak. Délután 2

óra körül elcsendesedett

a vízpart, mindenki az evésre kon-

centrált, miközben a zsûri értékel-

te a remek halászleveket. A zsûri-

zés után, aki még bírta, végig kós-

tolta és megvitatta a remekmûve-

ket és általában egyetértett az érté-

keléssel.

Az I. Szabó László emlék-
verseny összesített eredménye:
Csapatban:

I. helyezett: Paksi Sport Horgász

Egyesület

II. helyezett: Horgásztanárok

III. helyezett: Bonyhádi Dolgozók

Horgász Egyesület

Az egyéni versenyekben 

legjobban teljesítõt is díjaztuk.
Halfogásban: Gungl Tamás 

Bonyhád

Tesztírásban:Gálosi János Tanárok

Célba dobásban: Várszegi Ferenc

Paks

Halfõzésben: Hencz János Tanár-

ok kapott trófeát. Minden csapatot

emléktárggyal jutalmaztunk.

Köszönjük a résztvevõk sportsze-

rû versenyzését, reméljük, jövõre

még többen leszünk és még több

hal kifogásával öregbíthetjük

egyesületünk hírnevét.

Bálint Károly 

HE elnök

Magyar Zarándokút
Az Országházban november 25-én

megalakult a Magyar Zarándokút

Önkormányzati Társulás. Hu-

szonnégy önkormányzat alapítá-

sával létrejött társulás, a spanyol-

országi El Camino mintájára hoz-

za létre a mintegy 420 kilométer

hosszú Magyar Zarándokutat. A

Magyar Zarándokút egy keresz-

tény szellemiségû út. Segít a tes-

ti, szellemi és lelki megújulásban.

Az út végigjárása nehéz feladat és

idõnként nagy toleranciára van

szükség hozzá. A Magyar Zarán-

dokút hazai szent helyeket, fõleg

Máriához kapcsolódókat (külön-

leges kisugárzású helyeket) érint-

ve, Esztergomból vezet Mária-

gyûdre. Az Út fizikai megtestesí-

tését a zarándokszállások kb.

20–35 km-enkénti hálózata és a

kijelölt, „felfestett” útvonal adja.

A hagyományokra alapulóan ter-

vezett útvonal többnyire földuta-

kon, turista ösvényeken a termé-

szetben vezet, de a közbeesõ tele-

pülések belterületeit érinti. A fõ

útvanalból elágazódóan mellék-

utak is lennének. Egy ilyen vezet-

ne Kalocsától Andocs irányába,

és ez érintené Harcot is.

Nemrégiben megkeresték Ön-

kormányzatunkat a társulással

kapcsolatban. Szeretnék, hogy

csatlakozzunk ehhez a Zarándok-

úthoz. 
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„Kedves harci lakosok!” megszó-
lítással  2011. augusztus elsõ
napjaiban kaptak tõlem egy rö-
vid írást, abból értesülhettek el-
határozásomról, hogy az idõkö-
zi választáson én is jelölt leszek.

Azóta eltelt egy év!
Magam és képviselõ-társaim

nevében újra megköszönöm,
hogy lehetõséget kaptunk, és
elkezdhettük a községünkben
kialakult sajátos helyzetet jó
irányba terelgetni. Munkastílu-
sunk nyugodt, megfontolt,
nem törekszünk a látványra,
biztos alapokra szeretnénk épí-
teni mindazt, amibe belefo-
gunk. Nem ígértünk olyat, amit
ne lehetne majd megvalósítani.
Nekünk lassabban ment a tájé-
kozódás, mert egyikünk sem
volt még képviselõ, nem volt ta-
pasztalatunk, nincsenek régi
kapcsolataink. 

A tavalyi évben a választáso-
kat megelõzõ zûrzavaros hó-
napok miatt az átlagosnál
több elintézetlen ügy maradt
ránk, a napi feladatok mellett
ezzel is foglalkoznunk kellett.
A szabályok betartását és be-
tartatását fontosnak tartjuk,
mindegyik intézményünknél
pótoltuk a hiányosságokat. Pl.
befejeztük intézményeink fél-
behagyott leltározását, munka-
köri leírást készítettünk kony-
hai dolgozóinknak, élelmezés-
vezetõt neveztünk ki a kony-
hánál, a gazdaságosság szem-
pontjából áttekintettük a be-
szállítókat és ajánlataikat. Az
óvodában, az iskolában, az
egészségházban, a hivatalban
szakemberrel elvégeztettük az
érintésvédelmi vizsgálatot,
dolgozóinkat balesetvédelmi
oktatásban részesítettük. A ré-
gi szerzõdéseket, megállapo-
dásokat felülvizsgáltuk, átgon-
doltuk, ahol kellett, változtat-
tunk.

A szennyvízberuházás végel-
számolásával kapcsolatos köte-
lezõ feladatok megszervezése
és elvégzése sok idõvel és ki-
adással járt. 

A falugondnok felmondása
után újra kellett szervezni autó-
buszunk költségtakarékos üze-
meltetését.

A közmunkásaink munka-

végzését átláthatóbbá, hatéko-
nyabbá alakítottuk. Elvégeztet-
tük az óvoda, iskola, konyha
mérõóráinak (gáz, villany, víz)
szétválasztását, ami jelentõs
anyagi kiadással és idõigényes
ügyintézéssel járt együtt. 

A sportpályánál az elektro-
mos hálózatot kibõvíttettük,
így az ott megtartott rendezvé-
nyeknél a komolyabb hangosí-
tás mellett a világítás is használ-
ható lesz.

A kormány sokféle változta-
tást tervez a közigazgatásban,
az oktatásban, az egészség-
ügyben, a szociális ellátásban,
az adózás területén, de ezt
pontosan még nem ismertet-
ték. Nem tudjuk, hogy 2013-
tól milyen ügyeket lehet majd
helyben a polgármesteri hiva-
taloknál elintézni és milyen
hivatalos ügyintézés lesz
Szekszárdon, a járásközpon-
tunknál. A mostani körjegy-
zõségünk megszûnik, mert
Zomba a bonyhádi járáshoz
fog tartozni. Harcnak más te-
lepülésekkel kell körjegyzõsé-
get kialakítania. Elképzelhe-
tõ, hogy egy nagyobb, Sió-
menti körjegyzõség része lesz
településünk fõjegyzõvel és
aljegyzõvel. A jelenlegi elkép-
zelésünk az, hogy Kölesd –
Kistormás – Medina –
Sióagárd – Harc tartozna egy
körjegyzõségbe. Nem lehet
még tudni, hogy a települések
külön-külön mennyi támoga-
tást kapnak majd, nem tud-
juk, hogy milyen összegbõl
kell kigazdálkodnunk intéz-
ményeink fenntartását, mû-
ködtetését.

Nagyon nehéz így tervezni.
Felelõtlenség lett volna ré-
szünkrõl, ha már az elsõ évben
elkezdtük volna a tartalékain-
kat felélni, és bizonyításra töre-
kedve, önerõt mindig igénylõ,
látványos „fejlesztésbe” fog-
tunk volna.

Jelenleg a családok, a kisebb
és a nagyobb vállalkozók is
kénytelenek kivárni.  A közte-
rület, a temetõ, a vízelvezetõ ár-
kok gondozása önkormányzati
feladat. 

Harcon csak akkor lesz szép
és kulturált minden utca, ha

megbecsüljük közmunkásaink
munkáját, ha nem szemete-
lünk, és saját portánkat rend-
ben tartjuk. 

A köztéri padokat még nem
rögzítettük, megfigyeljük,
hogy hol használják gyakrab-
ban, hova viszik. Az önök segít-
ségével megpróbáljuk kitalálni
a végleges helyüket. 

Köszönjük azoknak, akik ér-
tékelik az elvégzett munkálato-
kat, köszönjük azt a segítséget,
amikor jeleznek egy-egy elvég-
zendõ feladatot.

Az önkormányzatok munká-
ját ellenõrzõ szerveknél, a
rendõrségnél tett rendszeres
lakossági bejelentések és felje-
lentések, a bírósági tárgyalások
hátráltatják ugyan munkánkat,
de közben tapasztalatot szer-
zünk, új információhoz jutunk,
tágul érdeklõdésünk, gyorsab-
ban átlátjuk és jobban megért-
jük az összefüggéseket. A rend-
kívüli ellenõrzések, vizsgálatok
alkalmával hasznos tanácsokat
kapunk, ezek is segítenek ab-
ban, hogy hibátlan munkát vé-
gezzünk.

Örömmel értesítjük az autó-
busszal közlekedõket, hogy jú-
lius óta a Kölesd felé közlekedõ
autóbuszok megállhatnak az
engedéllyel kitett táblánál, az
iskola elõtti buszmegállóval
majdnem szemben. Akinek az a
kényelmesebb hely, azt is hasz-
nálhatja le- és felszállásra.

A Mûvelõdési Ház felújítása a
terv szerint halad, lassan az is
kiderül, hogy hány millió forin-
tot kell még önkormányza-
tunknak hozzátenni a végelszá-
moláskor. A kivitelezõnek szep-
tember 30-ig kell átadnia a te-
rületet, utána lehet az épület
berendezését elkezdeni, bí-
zunk benne, hogy legkésõbb
novemberben már használatba
vehetjük.

A második évtõl már 
megvalósulhatnak elképze-

léseink!
A Községház tatarozásra, fel-

újításra szorul, remélem. talá-
lunk majd megfelelõ pályáza-
tot, amivel széppé varázsolhat-
juk az épületet és környékét. A
Községháza melletti telek meg-

vásárlását megszavaztuk, így tá-
gas, igényes környezet alakítha-
tó majd ki a templom alatti te-
rületen.

Az Egészségház viszonylag jó
állapotban van, de nagyon fon-
tos lenne a kívül levõ nyílászá-
rók festése, mert évek óta csak
romlik az állaguk.

A Siófoki úton levõ busz-
megálló és környéke nagyon
elhanyagolt. 2012 tavaszán az
érintett szervek szakemberei-
vel bejártuk a helyszínt, el-
mondták véleményüket. Biz-
tonságossá szeretnénk tenni
ott az átkelést esztétikus kör-
nyezetet kialakítva.

A közvilágítás nem minden-
hol biztosítja a megfelelõ esti
tájékozódást. Árajánlatot már
kértünk a lámpák áthelyezésé-
re, úgy gondoljuk, érdemes lesz
erre pénzt áldozni.

Járdáink állapota sok helyen
nem megfelelõ, terveink kö-
zött szerepel azok javítása.

A csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatos pályázatunk elbí-
rálása megtörtént. A pályázat
szakmailag megfelelt a támo-
gathatósághoz szükséges köve-
telményeknek. A pályázat tá-
mogatására azonban forráshi-
ány miatt egyelõre sajnos
nincs lehetõség, ezért a pályá-
zat tartaléklistára került. A
szennyvízelvezetés során el-
maradt vízlefolyó garanciális
javítása a Fõ utcában megtör-
tént. A Fõ utca közterületének
rendezése a csapadékvíz elve-
zetés megépítésével valósulhat
majd meg.

Megkaptuk az engedélyt a
vízmû bekerített részének
parkosítására, szeretnénk azt
a környéken lakók bevonásá-
val megvalósítani. Õsszel fák,
bokrok, virágok ültetését ter-
vezzük.

Reméljük, a következõ két év
elegendõ lesz arra, hogy a felso-
rolt és a közben még  jelentke-
zõ problémákat , terveket sike-
resen megoldjuk.

Köszönjük a türelmüket, se-
gítõ biztatásukat. Ígérjük, to-
vábbra is lelkiismeretesen tel-
jesítjük megbízásunkat.

Siposné Csajbók
Gabriella polgármester

Eltelt egy év



Harc

Az idõközi választások óta el-
telt közel egy év pénzügyi
vonatkozású intézkedéseit,
tevékenységeit kívánom be-
mutatni az alábbiakban a
részletesség igénye nélkül,
inkább a fõbb számok men-
tén.

Megválasztásunkkor, a
pénzügyi bizottság megala-

kulása után legfõbb tevé-
kenységünk a község pénz-
ügyi helyzetének tanulmá-
nyozása, a tényfeltárás volt.

Mivel a bizottság tagjai-
nak nem mindegyike pénz-
ügyi szakember, így a szá-
mok mögé látásban, a törvé-
nyek betartásában és a lehe-
tõségek kihasználásában

nagy segítséget nyújtottak a
hivatal dolgozói. A mai ne-
héz gazdasági helyzetben
minden egyes forint elkölté-
sének nagy jelentõsége van,
még akkor is, ha az beterve-
zett költség, de még inkább,
ha rendkívüli a kiadás. Ezért
a ténykedésünk kezdetén
hirtelen kifizetendõ néhány

millió forint aggodalommal
töltötte el a bizottságot, de
beállva a normális kerékvá-
gásba, a jó gazda gondossá-
gával igyekszünk mindenre
megteremteni, elõteremte-
ni a szükséges pénzössze-
get.

Nézzük a fent említette-
ket számokban:

A pénzügyi bizottság és a tes-
tület legfontosabb feladata,
hogy biztosítsa a községben
lévõ intézmények zavartalan
mûködését és hogy a lehetõ
legmagasabb színvonalon te-
gyen eleget az állam által rá-
rótt feladat ellátási kötelezett-
ségének.

Mindezek mellett egy tes-
tület, egy pénzügyi bizott-

ság akkor mûködik sikere-
sen, ha fejlesztésre is tud
pénzt elõteremteni. Mi is
így vagyunk ezzel, ezért je-
lenlegi legnagyobb szív-
ügyünknek a mûvelõdési
ház befejezését tartjuk,
melyhez a megnyert pályá-
zati pénz mellé az önkor-
mányzatnak is komoly ösz-
szegekkel kell hozzájárul-

nia. Ennek egyik biztosítéka
a pénzügyi bizottság takaré-
kos, megfontolt tevékenysé-
ge és a 13 millió forint lekö-
tött betét, mely erre a célra
rendelkezésre áll.

Összességében elmond-
ható, hogy legjobb tudá-
sunk és a „józan paraszti
eszünk” szerint kívánjuk
munkánkat ezután is foly-

tatni, megragadva minden
lehetõséget községünk
gyarapodásának elõsegíté-
sére, a lakosság megelége-
désére.

Végül ezúton is szeretném
megköszönni a bizottságban
dolgozó társaimnak önzet-
len, kitartó, felelõsségteljes
munkáját.

Nyul János

Pénzügyi bizottság beszámolója

Elõre nem tervezett kiadások:
Idõközi választás 267 e Ft
Bóni Zoltán szabadság megváltása, végkielégítése 1.948 e Ft
Szennyvízberuházás projektmenedzseri munkadíja 4. 063 e Ft
2012. könyvvizsgáló  (szennyvíz pályázati kötelezettség) 385 e Ft
Csapadékvíz elvezetés pályázat vízjogi engedélyezési díja 360 e Ft
Könyvtár beindítása 100 e Ft 
Gáz, villany, vízórák különválasztása (óvoda, iskola, konyha) sportöltözõ villanyáram-hálózatának bõvítése 1.000 e Ft
Fõ u. 61.számú ingatlan megvásárlása 500 e Ft
Szennyvízberuházás hiteltörlesztése (2011 októbertõl) 296 e Ft/negyedév

192 e Ft / negyedév
Bóni Zoltán szabadság megváltása és kamata a bírósági ítélet alapján (2010 évi) 167 e Ft
2010-2011. évben Bóni Zoltán felfüggesztésével kapcsolatos ügyvédi díj 210 e Ft

A Szociális Bizottság munkáját
az „1993. évi III. törvény: A szo-
ciális igazgatásról és szociális
ellátásokról”, valamint a
„2/2011 (III.1.) Önkormányza-
ti Rendelet: A Szociális ellátá-
sok helyi Szabályozásáról” alap-
ján végzi.

Kéthetente ülésezik, ahol a
szociális elõadó által beterjesz-
tett kérelmeket elbírálja, meg-
tárgyalja a segítségadás lehetsé-
ges, törvényes módjait.

Eddig mûködése során 120
esetben járt el. Szociális étkez-
tetést: 2011-ben 4 fõ (440
Ft/fõ), 2012-ben szintén 4 fõ
részére állapított meg (270-445
Ft/fõ összegben).

Temetési segélyt: 2011-ben 1
fõ részére (40 000 Ft), 2012-
ben 5 fõ részére (50 000 Ft)
összegben nyújtott.

Átmeneti segélyt kamat-
mentes kölcsön formájában
azoknak a kérelmezõknek
adott, ahol biztosítva látta a
kölcsön visszafizetését több
havi részlet formájában. Így
2011-ben 3 fõ kapott 140 000
Ft-ot, 2012-ben 4 fõ kapott 131
800 Ft-ot. 

Sajnos azokból a kamat-
mentes kölcsönökbõl ame-
lyeket a 2010-es év végiéig
adott az akkori képviselõ-
testület, 600.000 Ft még
mindig nincs visszafizetve.

Lakásfenntartási támogatást
2011-ben 45 fõnek állapított
meg. Két kérelmezõt a jövede-
lemhatár túllépése miatt eluta-
sított.

Átmeneti segélyt /egyszeri/
2011-ben 7 fõ kapott 28 800
Ft, 2012-ben 29 fõ 293 425 Ft
összegben. A kérelmezõk kö-
zött 5 fõ többször is kapott se-
gélyt.

Átmeneti segélyt jövedelem-
határ túllépés miatt utasított el
a bizottság 2011-ben 9 fõnél,
2012-ben 7 fõnél.

Az eddigi szociális kiadások
idõarányosak, a rendelkezésre
álló keretet várhatóan nem lép-
jük túl.

A szociális bizottság a Család-
segítõ Szolgálattal is felvette a
kapcsolatot. Az a célunk, hogy
a segélyezésen túl segítsük az
embereket az önellátásban, az
önsegítésben.

Lassan formálódik az a ter-
vünk, hogy konyhakertet bérel-
nénk, a munkaképes fiatal se-
gélyezetteknek. A mûveléshez
tanáccsal, esetleg vetõmaggal is
ellátnánk õket.

Itt természetesen rengeteg
ellenérv, buktató van, hiszen
ehhez életviteli, életmódbeli
váltás is kell, amihez nincs meg
a családi hagyomány, a családi
kultúra.

László Lászlóné

A szociális bizottság beszámolója
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Kulturális Bizottság beszámolója
A legfontosabb feladat a mû-
velõdési ház felújítása volt.
Bár sürgetõnek tûnt a község
közösségi terének mielõbbi
elkészülte, de mindenképpen
tisztázni kellett a körülmé-
nyeket, és a lehetõ legjobb és
legtakarékosabb megoldáso-
kat megtalálva, pótolva a hiá-
nyosságokat elkészíttetni a
mûvelõdési házunkat. Ez
2012 szeptemberében végre

megtörténik, és újra birtok-
ba vehetik a harciak!

Halottak napja és Minden-
szentek szomorú ünnepén
szép és megható megemléke-
zést tartottunk a községháza
elõtti Hõsi emlékmûnél az is-
kolások közremûködésével.

Karácsony közeledtével az
óvoda tornatermében a gyer-
mekek kedves mûsorral tisz-
telegtek a Megváltó születése

elõtt. Ez idõ tájt indult újra a
községi könyvtár, bár csak
szerényebb körülmények kö-
zött, a volt takarékszövetkeze-
ti irodában. 

2012 tavaszán, március 15-
ét köszöntve az iskolások tar-
tottak megemlékezést, majd a
majális és falunap követke-
zett, melyet idén egy idõpont-
ban, április 30-án tartottunk,
hagyományteremtõ szándék-

kal, helyi tehetségeket bemu-
tatva, sikeresen. 

Az elõttünk álló feladatok:
Szüreti mulatság 2012. szep-
tember 8-án; a felújított mû-
velõdési ház átadása. A fut-
ballpálya és a futballcsapat
kérdése  egyelõre nem meg-
oldott, de jó kilátásaink van-
nak arra, hogy ez is megol-
dódhat rövidesen. 

Marsai József

Óvodánk nagy változás elõtt
állt. Újra a majd 10 évvel ez-
elõtti 2 csoportos formában
fogadhatjuk 2012. szeptem-
ber 1-tõl a gyerekeket. A válto-
zás annyit jelent, hogy már 2
éves kortól gondozhatunk
maximum 5 kicsit a kiscso-
portos korúakkal együtt. A
másik csoport is vegyes élet-
korú gyerekekbõl áll, középsõ
és nagy csoportosokból. Az
„egységes óvoda-bölcsõde”
mûködéséhez a törvény sze-
mélyi feltételeket is meghatá-
roz, ezért 1 új óvó néni is
munkába állt augusztustól. Az
„aprók” fogadásához további
kisebb változtatások, átalakí-
tások is elkészültek, valamint
2 óvó néni elvégzett egy 60
órás tanfolyamot is, amely a
legkisebbek neveléséhez, gon-
dozásához szükséges speciális
ismereteket nyújtotta számuk-
ra, valamint egy fõ szeptem-
bertõl fõiskolai tanulmányait
kezdi meg.

A nyári nagytakarítás után
augusztus 21-tõl az óvoda új-
ra fogadja a gyerekeket. A
nyár folyamán készült el az a
T.Á.M.O.P. 3.1.11-12/2 jelû pá-

lyázathoz beadott
anyag, amely a folyama-
tos elbírálást követõen,
kedvezõ eredmény ese-
tén több százezer forin-
tos eszközbeszerzést
(csoportszobai bútor)
tehet lehetõvé novem-
bertõl. A korábbi évek-
hez hasonlóan folytató-
dik a logopédiai, a fej-

lesztõ, a gyógytestnevelés és
a néptánc foglalkozások sora
is. 

Az iskola is sok szépítõ be-
avatkozáson esett át. A teljes
körû meszelésen és a nagyta-
karításon kívül az óvodában,
az iskolában és a konyhán is
elkészült a közüzemi mérõ-
helyek kialakítása. A sok ap-
róbb javítás, szerelés mellett,
ezermesterünk, Kunfalvi Gá-
bor egy nagyméretû beépí-
tett szekrényt készített, mely
lehetõvé tette azt, hogy a ko-
rábbi szertárt, annak tartal-
mát átköltöztetve egy logopé-
diai illetve fejlesztõ helyiség-
gé alakítsuk át.  Így az egyéni,
és kiscsoportos logopédiai és
fejlesztõ foglalkozások sokkal
zavartalanabbul folyhatnak. 

A nyár folyamán elõkészí-
tettük és el is készítettük az
iskolák számára kiírt
T.Á.M.O.P. 3.4.4-12/2  „Inno-
vatív iskolák fejlesztése” címû
pályázat anyagát. Augusztus
27-ét követõen, kedvezõ elbí-
rálás esetén, tanfolyamokon
való részvételre és több száz-
ezer forintnyi eszközbeszer-
zésre lesz módunk.

Az elsõ osz-
tálytól felmenõ
rendszerben kö-
telezõen megva-
lósítandó „Min-
dennapos test-
nevelés” prog-
ramhoz kapcso-
lódó pályázaton
30 órás tanfo-
lyami részvételt
és az 1-2. osztályosok számára
a megvalósításhoz szükséges
teljes eszköz -  és eredmény-
mérõ rendszert nyertünk. Is-
kolánkban a 2012/13-as tanév-
tõl a 4. osztályosok számára a
korábbi szakkörök és foglalko-
zások (zene, tánc, kézmûves)
mellett heti 1 órában angol
nyelvórák lesznek, melyet egy
zombai tanárnõ fog tartani. A
fenti szakköröket idén is meg-
hirdetjük.

Nem utolsó sorban, a leg-
fontosabb: ettõl a tanévtõl is-
mét növekedett tanulóink lét-
száma, annak ellenére, hogy
csak 4 elsõ osztályost kö-
szönthettünk. Úgy tûnik, a
rendkívül hullámzó létszám-
ok végigkísérik iskolánk éle-
tét. Reméljük, hogy a követ-
kezõ évben is az iskolás korú
óvodások illetve szüleik  nagy
számban bennünket fognak
választani. Nyílt napjainkról
és minden egyéb progra-
munkról idõben tájékoztat-
juk az érintetteket. 

A gyermeklétszám növeke-
dése mellett tanítói létszá-
munk csökken a 2012/2013-
as tanévtõl. Az utóbbi néhány

évben a 4. osztály számára
matematikát és a 3-4. osztály
számára testnevelést tanító
Borbély Mihályné, Rózsika
néni nyugdíjba vonult. A
majd 40 éves pályájából 21
évet a harci kisdiákok nevelé-
sére, oktatására fordított,
mint az iskola egyik alapítója.
Munkáját nagyon köszönjük
illetve gazdag, tevékeny
nyugdíjas éveket kívánunk.

A köznevelési és közoktatá-
si intézmények átszervezésé-
vel kapcsolatos hírek, melyek
gyakran ellentmondásosak,
bizonyára mindenkihez elju-
tottak. Mivel ezek elsõsorban
adminisztratív és szervezeti
változások, az intézmények
mûködésében az idei tanév-
ben semmi érzékelhetõ válto-
zást nem fognak hozni, tehát
mindannyian, az óvoda és az
iskola dolgozói tesszük a dol-
gunkat a gyermekek örömé-
re, boldogulására és érdeké-
ben, legjobb tudásunk sze-
rint.

Faludiné Máté Mária
óvodavezetõ

Moizesné Nagy Kinga
intézményvezetõ

Indul a 2012/13- as nevelési -
és oktatási év 



Harc

„Kétmillió helyett 150 ezret
kap a volt polgármester.

A korábbi harci polgármes-
ternek bõ kétmillió forint he-
lyett csak mintegy százötven-
ezer jár szabadságmegváltás
címén az önkormányzattól –
döntött másodfokú ítéleté-
ben a törvényszék. A volt fa-
luvezetõnek viszont nagyjá-
ból ekkora összegû perkölt-
séget kell megfizetnie a köz-
ség számára. Az ex-polgár-
mester felülvizsgálati kérel-
met nyújt be a Kúriához. 

A Szekszárdi Munkaügyi Bí-
róság idén márciusban meg-
hozott elsõ fokú ítéletében
úgy döntött, hogy a harci ön-
kormányzatnak 1,949 millió
forintot (plusz a kamatokat)
kell megfizetnie a község ko-
rábbi polgármesterének,
Bóni Zoltánnak szabadság-
megváltás címén. A falut
emellett 127 ezer forint per-
költség megfizetésére is köte-
lezték.

A harci önkormányzat fel-
lebbezett, amelynek a Szek-
szárdi Törvényszék másod-
fokú ítéletében részben
helyt adott: az önkormány-
zatnak 158 ezer forintnyi
szabadságmegváltást kell
csak állnia, a volt polgármes-
ternek pedig 150 ezer forin-
tos perköltséget kell megfi-
zetnie a községnek.

Az elsõ fokú döntésrõl és
az elõzményekrõl annak
idején beszámoltunk. Mint
az ismert, Bóni Zoltán két
ciklusban, 2006 és 2010 kö-

zött, illetve 2010. októberé-
tõl 2011. szeptember 11-ig
volt Harc polgármestere. A
helyi képviselõ-testület fel-
oszlása utáni tavaly szep-
temberi idõközi választáson
ugyanis nem választották
meg faluvezetõvé.

Bóni Zoltán a polgármes-
teri idõszakából 2007 és
2010 között ki nem vett, ösz-
szesen 143 nap szabadságá-
nak pénzbeni megváltása ér-
dekében fordult munkaügyi
bírósághoz. (A tavalyi idõkö-
zi választás után a 2011-re
esõ szabadságmegváltás
megtörtént.)

Az önkormányzat vitatta a
volt faluvezetõ igényét. Töb-
bek között azzal érveltek,
hogy az elsõ polgármesteri
ciklus lejárta, 2010 õsze után
Bóni Zoltánnak az akkori év-
ben 24 napra járó szabadság-
megváltást megfizetett a köz-
ség, de a polgármester akkor
nem igényelte a korábbi idõ-
szakra a ki nem vett szabadsá-
gának kifizetését. 

Arra is felhívták a figyel-
met, hogy Bóni Zoltán több-
ször is távol volt a hivatalától,
például a nyári harci túlélõtá-
borok idején (összesen 27
munkanapot), amelyeknek õ
volt a táborvezetõje. Szerin-
tük ezt csak a szabadsága ter-
hére tehette meg. Az önkor-
mányzati érvek között szere-
pelt az is, hogy a szabadságki-
adás tekintetében a polgár-
mesternek együtt kell mû-
ködnie a képviselõ-testület-

tel, amit viszont szerintük
nem tett meg. 

Az elsõfokú bíróság úgy
ítélte meg, hogy Bóni Zoltán-
nak jár a bõ kétmilliós sza-
badságmegváltás. Az önkor-
mányzat fellebbezését vi-
szont a Szekszárdi Törvény-
szék nagyobb részt megala-
pozottnak találta.

A törvényszék úgy ítélte
meg, hogy a képviselõ-testü-
letnek, mint a polgármester
munkáltatójának, nem volt
tudomása arról, hogy a pol-
gármester vett-e igénybe
szabadságot és mennyit, mi-
vel munkáját önállóan szer-
vezte, a szabadságával kap-
csolatban nem tájékoztatta a
testületet. (A bírósági ítélet
indoklásában ugyanakkor az
is szerepel, hogy az alpolgár-
mester – akinek a volt pol-
gármester jelezte szabadság
miatti távollétét – nem volt
tagja a képviselõ-testületnek.
Holott tagja volt – a szerzõ.)

A másodfokú bíróság sze-
rint Bóni Zoltán a túlélõtábo-
rok ideje alatt, ha el is látta
polgármesteri teendõit, nem
lehet elvonatkoztatni attól,
hogy ilyenkor más minõségé-
ben volt távol. Akkor teljesí-
tette volna munkavállalói kö-
telezettségét, ha ezt hivatalo-
san bejelenti munkáltatójá-
nak, a testületnek.

Azt is figyelembe vette a
törvényszék, hogy a 2010-es
szabadság elszámoláskor a
volt polgármester nem sérel-
mezte a korábbi évekre szóló

szabadságmegváltás elmara-
dását.

A másodfokú bíróság ösz-
szességében arra a következ-
tetésre jutott, hogy a volt fa-
luvezetõ az elsõ polgármes-
teri ciklus idejére kifizetet-
ten túl további szabadság-
megváltást nem igényelhet.
A második ciklus idejére esõ
– 2010. októbertõl decem-
ber végéig terjedõ idõszakra
járó – 10 nap szabadság meg-
váltására (158.114 forint) vo-
natkozó igényt viszont meg-
alapozottnak találta. Ugyan-
akkor az ítélet szerint a felpe-
res Bóni Zoltán köteles meg-
fizetni az alperes önkor-
mányzatnak 150 ezer forint
elsõ- és másodfokú perkölt-
séget. 

Folytatás következhet, fe-
lülvizsgálati kérelemmel fog
élni.

Siposné Csajbók Gabriella,
Harc jelenlegi polgármestere
nem kívánta kommentálni a
másodfokú bírósági ítéletet.
Az elsõ fokú, megfellebbezett
döntés után egyébként töb-
bek között azt mondta: ez az
eset jól példázza, mi történik
akkor, ha egy önkormányzat
vezetése felelõtlenül teszi a
dolgát.

Bóni Zoltán az elsõfokú
döntés után nem kívánt nyi-
latkozni. A másodfokú ítélet-
tel kapcsolatban azonban
megkeresésünkre jelezte: sze-
rinte nem elfogadható az íté-
let, felülvizsgálati kérelemmel
fog élni a Kúria felé.”

Szabadságmegváltás - A Tolnai Népújság 
2012. augusztus 13. számában megjelent cikk

Tisztelt meglévõ és leendõ vendégeink!
A nyár folyamán sort kerítet-
tünk a szokásos éves leállá-
sunkra. Ebben a szûkre sza-
bott egy hétben igyekeztünk
elvégezni a meszelést, takarí-
tást, festést, mázolást, illetve a
felmerült apróbb javításokat,
karbantartásokat. A takarítást
a konyha dolgozói vállalták. A
gyerekek étkezõ asztalaira új
terítõk kerültek.

A konyhába konyhai eszkö-
zöket, szeletelõ gépet, kése-
ket, edényeket vásároltunk.
Igyekeztünk ezzel az ott dolgo-
zók munkáját elõsegíteni, hi-
szen a jó ételekhez megfelelõ
elõkészítés, az elõkészítéshez
pedig megfelelõ eszközök
szükségesek.

Pótoltuk az év közben el-
tört, elhasználódott pohara-

kat, csészéket, mûanyag
edényeket. Mivel az iskola,
óvoda és a konyha mérõ-
óráit /víz, villany, gáz/ kü-
lön kellett választani, a
konyhai fõzés szünetelt né-
hány napig. Vendégeink e
rövid idõ alatt sem marad-
tak ebéd nélkül. 

Mindezek elvégzése a jövõ-
re nézve fontosak, és mûkö-

désünknek elengedhetetlen
feltételei. Továbbra is igyek-
szünk vendégeinket a lehetõ-
ségeinkhez mérten, maximá-
lisan kiszolgálni. Azt szeret-
nénk, ha minden nap elége-
dettek lennének az ebéddel
és a jövõben is igényt tartaná-
nak munkánkra.

Komjátiné Tóth Csilla
élelmezésvezetõ
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Rövid tájékoztató a 2012.augusztus 28-i testületi ülésrõl
A képviselõ-testület elfogadta a
2012. I. félévi költségvetés teljesí-
tésérõl szóló beszámolót. 

Meghallgatta, majd elfogadta a
pénzügyi-, a szociális-, és a kultu-
rális bizottság elnökének beszá-
molóját és terveinek ismertetését.

A polgármester tájékoztatást
adott mûvelõdési ház felújításá-

ról, amely terv szerint halad. A
kivitelezõ szeptember végén át-
adja a területet, utána megkez-
dõdhet a berendezési tárgyak és
eszközök beszállítása. Az ünne-
pélyes megnyitóra október vé-
gén kerülhet sor.

Dr. Fábián László körjegyzõ ál-
lásfoglalást kért a Tolna Megyei

Kormányhivataltól a talajterhe-
lési díj kivetésével kapcsolat-
ban. A Kormányhivatal a Nem-
zetgazdasági Minisztérium véle-
ményét is figyelembe véve a kö-
vetkezõt válaszolta: a 2012. janu-
ár 26-án jogerõre emelkedett
vízjogi - melynek egyik fajtája az
üzemeltetési - engedély követ-

kezményeként a 90. naptól
(2012. április 24-tõl) beállt a ta-
lajterhelési díjkötelezettség. Az
érintetteknek az önkormányzat
visszafizeti a jogtalanul besze-
dett adót.

A képviselõk határoztak arról,
hogy megvásárolják a polgármes-
teri hivatal melletti ingatlant.

Sió-mente 
Sárszentlõrinc nyár elején
kereste fel településünket
egy közös folyóirat kiadásá-
nak ötletével. A lap elsõsor-
ban kulturális témájú lenne,

mely 8 Sió menti település
(Sióagárd, Medina, Ozora,
Kölesd, Borjád, Sárszent-
lõrinc, Simontornya, Harc)
együttmûködésével jönne

létre. A cél, hogy többet tud-
janak meg az olvasók a tele-
pülések kulturális értékeirõl
(néprajz, mûvészetek), múlt-
jukról és jelenükrõl. A folyó-

irat az elõzetes egyeztetések
alapján 3 havonta jelenne
meg, és a községek Sióhoz va-
ló közelsége révén a címe
Sió- mente lenne.

2012. augusztus 24-én kísérték utolsó útjára Pécsett Dr. Diófási Lajost, falunk szülöttjét. 

„A professzor tagja volt az MTA Kertészeti Szakbizottságának, a fajtaminõsítõ bizottságnak, 

örökös tagja a Magyar Borakadémiának. Szekszárd és Harc díszpolgárának választotta, 

tevékenységét a Munka Érdemrend arany fokozatával és egyebek mellett a 

Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjével is elismerték.” 

Emlékét kegyelettel õrizzük.

FELHÍVÁS
Építési törmeléket, földet, szemetet, zöldhulladékot lerakni saját magánterületen kívül TILOS!

Az elmúlt években megengedett volt, hogy zöldhulladékot, építési törmeléket rakjon le a lakosság a Sió utca mentén és a
Kossuth L. utca végébe. A jogszabályok közben változtak, a más telekre hordott föld is hulladéknak számít!

KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS
A könyvtárosi feladatokat
2012 márciusától látom el a
településen. Községünk
könyvtára a szekszárdi kistér-
ség mozgókönyvtári ellátás-
hoz tartozik, így számos fel-
adat átvállalásával megköny-
nyíti a könyvtárosok munká-
ját. Jelenleg még a hagyomá-
nyos (tasakos) kölcsönzési
forma mûködik a könyvtár-
ban. Reményeink szerint a
könyvtár mûvelõdési házba
költözése után, már a számí-
tógépes (vonalkódos) köl-
csönzési rendszer fog mû-
ködni, mely meggyorsítja, át-
tekinthetõvé és kényelme-
sebbé teszi a kölcsönzéseket,
meghosszabbításokat, beirat-
kozásokat az olvasó és a
könyvtáros számára is.

Szolgáltatásaink ingyene-
sek (beiratkozás, kölcsönzés,
internethasználat stb.) Lehe-
tõség van könyvtárközi köl-
csönzésre, ami azt jelenti,
hogy ha a keresett dokumen-
tum nem található meg az ál-
lományban, akkor azt a me-
gyei könyvtárból kérésre ki
lehet kölcsönözni.

A könyvtár a mai világban
nem csak a könyvek, doku-
mentumok gyûjtõhelye. Egy
olyan közösségi szintér is,
amely lehetõséget nyújt foglal-
kozások, programok lebonyo-
lítására. Idén két foglalkozás
volt, az egyik húsvétot meg-
elõzõen, a másik pedig au-
gusztus végén. Rendszeresen
játszunk képesség és készség
fejlesztõ játékokkal, melyekkel

nem csak örömöt szereznek
maguknak a gyerekek, hanem
tanulnak is. 

Az új könyvtárban hosszabb
nyitva tartást tervezünk, na-
gyobb dokumentum állomány
áll majd rendelkezésre, ott is

lesznek foglalkozások. Film-
klub, könyvtári vetélkedõk,
elõadások  megtartására is le-
hetõség lesz. 

Addig is várjuk régi és új ol-
vasóinkat a mostani helyen.

Nyul Anett
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Falunk Értékõrzõ Közhasznú Egyesülete harmadszor rendezi meg a hagyományos szüreti felvonulást és bált. 
Az idei évben pályázaton nyertünk támogatást, ezért kibõvült a délelõtti programmal a rendezvény. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Patkó Sándorné

Szüreti nap
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