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Jutalom kirándulás
Az olvasás egy olyan folyamat,
amely gyarapítja a szókincset,
megmozgatja az ember szellemét, fantáziáját, egész lényét.
Fontosnak tartom a mai világban,
hogy a gyerekekkel megszerettessük az olvasást, és ösztönözzük,
motiváljuk õket. Ezen alkalomból
a rendszeresen könyvtárba járó
gyerekek egy kis jutalomban részesültek.

A program a szekszárdi gyerekkönyvtár meglátogatásával kezdõdött, ahol körbejártuk a könyvtárat, majd a nyári nagy melegben
egy kis fagylaltozással egybekötve elsétáltunk a Prométheusz
parkba. Ezt követõen a Petrits Mézeskalács Múzeumot látogattuk
meg, ahol elõször bemutatták,
hogy kell nyomózsákkal mézeskalácsot díszíteni, majd mindenki

saját kezûleg is kipróbálta a díszítést. Ezután egy 30 perces kisfilmben bemutatták a mézeskalácsok, cukorkák, gyertyák készítésének eszközeit és használatukat, valamint számtalan mézeskalácsot, babát, figurát és különbözõ régi eszközöket néztünk meg a
kiállító teremben. A nap végén
mindenki a maga által díszített
mézeskalács szívvel ment haza.

Nyár végi kézmûves foglalkozás
A gyerekek kérésére, valamint a
tanévkezdés közeledtével augusztus 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 mágneseket készítettek. A nagy munka
– ragasztás, vágás, színezés, díszítés – közben egy kis nassolni valóval és innivalóval kedveskedtem a gyerekeknek.
Ny. A.

Kirándulás Tengelicen - Köztisztviselõk napja
A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselõi törvény 1992. július 1jei életbelépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen A
KÖZTISZTVISELÕK NAPJA. A
Köztisztviselõk Napja a köztisztviselõk számára munkaszüneti nap.
Július elseje idén vasárnapra esett,
ezért június 28-án, csütörtökön

délután tanulmányi kiránduláson
vettek részt.
Tengelicre látogattak a harci köztisztviselõk. Megnézték a nemrégiben IKSZT pályázattal felújított Faluházat. A tengelici polgármester
fogadta õket, hasznos tanácsokat
mondott az IKSZT pályázattal kapcsolatban. Végigjárták a faluházat,
melynek belsõ elrendezése, berendezései számos ötletet adtak mûve-

Nyereményjáték

lõdési házunk felújításához. Örömmel tapasztalták, hogy egy-egy helyiségben foglalkozások voltak (gitár-,
citera hangja szólt, fõtt kukorica illata érzõdött, egy hosszú asztalnál
kézmûves foglalkozáson vettek
részt gyerekek). Ezután a Hotel Orchideába látogattak, ahol megnézték a gyönyörû parkban a csodálatos 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 Kenyér Ünnepe is. Az ünnephez számtalan hagyomány és szokás kötõdik.
Ilyen hagyomány a
ke n y é r s z e n t e lé s ,

melyre idén elsõ alkalommal került sor a helyi katolikus templomban. A
község plébánosa megszentelte a kenyeret, utána 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 „Olimpiai láz” címen meghirdetett nyereményjátékánál egy harci lakos neve is a kisorsolt nyertesek között volt, Dudor Mária
ajándéka 1 komplett szabadidõruha volt.
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Magyar Zarándokút
Az Országházban november 25-én
megalakult a Magyar Zarándokút
Önkormányzati Társulás. Huszonnégy önkormányzat alapításával létrejött társulás, a spanyolországi El Camino mintájára hozza létre a mintegy 420 kilométer
hosszú Magyar Zarándokutat. A
Magyar Zarándokút egy keresz-

tény szellemiségû út. Segít a testi, szellemi és lelki megújulásban.
Az út végigjárása nehéz feladat és
idõnként nagy toleranciára van
szükség hozzá. A Magyar Zarándokút hazai szent helyeket, fõleg
Máriához kapcsolódókat (különleges kisugárzású helyeket) érintve, Esztergomból vezet Mária-

gyûdre. Az Út fizikai megtestesítését a zarándokszállások kb.
20–35 km-enkénti hálózata és a
kijelölt, „felfestett” útvonal adja.
A hagyományokra alapulóan tervezett útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken a természetben vezet, de a közbeesõ települések belterületeit érinti. A fõ

útvanalból elágazódóan mellékutak is lennének. Egy ilyen vezetne Kalocsától Andocs irányába,
és ez érintené Harcot is.
Nemrégiben megkeresték Önkormányzatunkat a társulással
kapcsolatban. Szeretnék, hogy
csatlakozzunk ehhez a Zarándokúthoz.

SPORT
Sikeresen lezajlott az idén 15. alkalommal megrendezett „Barátság
Kupa”,
Harc,
Sióagárd
és
Soltszentimre részvételével. A rendezvény két napos volt. Péntek délután érkeztek a játékosok. Felállították sátraikat, majd este a
soltszentimrei Veritas rock együttes 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 nyerte idén a kupát.
A végeredmény:
1. Sióagárd
2. Harc I.
3 Harc II.
4. Soltszentimre
A gólkirály Kész Gábor (Sióagárd.), a legjobb mezõnyjátékos
Lambert Péter (Sióagárd), a legjobb kapus Erdõs Norbert (Harc
I.) és a legfiatalabb játékos Bogáncs 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 Györgyinek és Faludi Gábornak a támogatásukért és önzetlen segítségükért.
Mester Tamás

Diósi Jenõ emlékverseny
Ismét eljött augusztus 20-a, amit
horgászversennyel ünnepelt egyesületünk immár hagyományosan.
Egyesületünk megjelent tagjai és
gyermekhorgászaink értékes trófeákért versenyeztek, a kiválóan
elõkészített versenypályán, amelyért ezúton is köszönetet kell
mondanunk Mester József horgásztársunknak, aki oroszlánrészt
vállalt annak kialakításában.
A mintegy 50 versenyzõ és a meghívott csapatok izgatottan gyülekeztek a reggeli sorsoláshoz. Ifjúsági- és gyermekhorgászainkat az
egyesület vezetése csalival és etetõanyaggal ajándékozta meg. Nagy
sikert aratott a reggelire frissen
sütött lángos, melyért köszönet jár
Szendi Tamásnak és barátainak.
A 8 órai kezdéskor mindenki izgatottan vetette vízbe felcsalizott
horgait és várta a halak jelentkezését. 10 óra körül, már kirajzolódtak az erõviszonyok, a minél „finomabb” felszerelés, a jól kiválasztott csali és a szerencsés helysorsolás is szerepet játszott a halfogásban.
Volt, aki szerencsésen húzott, és
végig árnyékban horgászhatott,
de a legtöbben a tûzõ napon vol-

tak. 11 órakor kezdõdött az izgalmas mérlegelés. Nagy Tibor és csapata gyorsan és szakértelemmel
végezte munkáját, hogy halbarátaink mielõbb visszakerülhessenek éltetõ elemükbe, a Sió vízébe.
Délben már mindenki izgatottan
nézegette a „Makkfánál” lévõ versenyközpontban kiállított gyönyörû trófeákat. A polgármester aszszony 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 megtekinthetõk.)
Miközben az egyesület versenyzõi
és kísérõik a sikereiknek örvendeztek, vendégeink és segítõik a
Tóth Istvánné által fõzött vaddisznós babból ebédelhettek.
A meghívott csapatok eközben az
egyéni versenyekre készülõdtek,

illetve azokon vettek
részt.
A Sió-partot betöltötte a
bográcsokban rotyogó halászlé illata. Mindenki átlesett a másik bográcshoz is,
próbálták kifigyelni a másikat, hogy milyen trükkel
teszik még ízletesebbé az
ígéretes mestermûveket.
A csapat többi tagja ez
alatt tesztet írt, vagy célba
dobott, amely próbát a jelenlevõk közül is többen
kipróbáltak. Délután 2
óra körül elcsendesedett
a vízpart, mindenki az evésre koncentrált, miközben a zsûri értékelte a remek halászleveket. A zsûrizés után, aki még bírta, végig kóstolta és megvitatta a remekmûveket és általában egyetértett az értékeléssel.

Az I. Szabó László emlékverseny 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 Tanárok kapott trófeát. Minden csapatot
emléktárggyal jutalmaztunk.
Köszönjük a résztvevõk sportszerû versenyzését, reméljük, jövõre
még többen leszünk és még több
hal kifogásával öregbíthetjük
egyesületünk hírnevét.
Bálint Károly
HE elnök
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Eltelt egy év
„Kedves harci lakosok!” megszólítással 2011. augusztus elsõ
napjaiban kaptak tõlem egy rövid írást, abból értesülhettek elhatározásomról, hogy az idõközi 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. Munkastílusunk nyugodt, megfontolt,
nem törekszünk a látványra,
biztos alapokra szeretnénk építeni mindazt, amibe belefogunk. Nem ígértünk olyat, amit
ne lehetne majd megvalósítani.
Nekünk lassabban ment a tájékozódás, mert egyikünk sem
volt még képviselõ, nem volt tapasztalatunk, nincsenek régi
kapcsolataink.
A tavalyi évben a választásokat megelõzõ zûrzavaros hónapok miatt az átlagosnál
több elintézetlen ügy maradt
ránk, a napi feladatok mellett
ezzel is foglalkoznunk kellett.
A szabályok betartását és betartatását fontosnak tartjuk,
mindegyik intézményünknél
pótoltuk a hiányosságokat. Pl.
befejeztük intézményeink félbehagyott leltározását, munkaköri leírást készítettünk konyhai dolgozóinknak, élelmezésvezetõt neveztünk ki a konyhánál, a gazdaságosság szempontjából áttekintettük a beszállítókat és ajánlataikat. Az
óvodában, az iskolában, az
egészségházban, a hivatalban
szakemberrel elvégeztettük az
érintésvédelmi vizsgálatot,
dolgozóinkat balesetvédelmi
oktatásban részesítettük. A régi szerzõdéseket, megállapodásokat felülvizsgáltuk, átgondoltuk, ahol kellett, változtattunk.
A szennyvízberuházás végelszámolásával kapcsolatos kötelezõ feladatok megszervezése
és elvégzése sok idõvel és kiadással járt.
A falugondnok felmondása
után újra kellett szervezni autóbuszunk költségtakarékos üzemeltetését.
A közmunkásaink munka-

végzését átláthatóbbá, hatékonyabbá alakítottuk. Elvégeztettük az óvoda, iskola, konyha
mérõóráinak (gáz, villany, víz)
szétválasztását, ami jelentõs
anyagi kiadással és idõigényes
ügyintézéssel járt együtt.
A sportpályánál az elektromos hálózatot kibõvíttettük,
így az ott megtartott rendezvényeknél a komolyabb hangosítás mellett a világítás is használható lesz.
A kormány sokféle változtatást tervez a közigazgatásban,
az oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásban,
az adózás területén, de ezt
pontosan még nem ismertették. Nem tudjuk, hogy 2013tól milyen ügyeket lehet majd
helyben a polgármesteri hivataloknál elintézni és milyen
hivatalos ügyintézés lesz
Szekszárdon, a járásközpontunknál. A mostani körjegyzõségünk megszûnik, mert
Zomba a bonyhádi járáshoz
fog tartozni. Harcnak más településekkel kell körjegyzõséget kialakítania. Elképzelhetõ, hogy egy nagyobb, Siómenti körjegyzõség része lesz
településünk fõjegyzõvel és
aljegyzõvel. A jelenlegi elképzelésünk az, hogy Kölesd –
Kistormás – Medina –
Sióagárd – Harc tartozna egy
körjegyzõségbe. Nem lehet
még tudni, hogy a települések
külön-külön mennyi támogatást kapnak majd, nem tudjuk, hogy milyen összegbõl
kell kigazdálkodnunk intézményeink fenntartását, mûködtetését.
Nagyon nehéz így tervezni.
Felelõtlenség lett volna részünkrõl, ha már az elsõ évben
elkezdtük volna a tartalékainkat felélni, és bizonyításra törekedve, önerõt mindig igénylõ,
látványos „fejlesztésbe” fogtunk volna.
Jelenleg a családok, a kisebb
és a nagyobb vállalkozók is
kénytelenek kivárni. A közterület, a temetõ, a vízelvezetõ árkok gondozása önkormányzati
feladat.
Harcon csak akkor lesz szép
és kulturált minden utca, ha

megbecsüljük közmunkásaink
munkáját, ha nem szemetelünk, és saját portánkat rendben tartjuk.
A köztéri padokat még nem
rögzítettük,
megfigyeljük,
hogy hol használják gyakrabban, hova viszik. Az önök segítségével megpróbáljuk kitalálni
a végleges helyüket.
Köszönjük azoknak, akik értékelik az elvégzett munkálatokat, köszönjük azt a segítséget,
amikor jeleznek egy-egy elvégzendõ feladatot.
Az önkormányzatok munkáját ellenõrzõ szerveknél, a
rendõrségnél tett rendszeres
lakossági bejelentések és feljelentések, a bírósági tárgyalások
hátráltatják ugyan munkánkat,
de közben tapasztalatot szerzünk, új információhoz jutunk,
tágul érdeklõdésünk, gyorsabban átlátjuk és jobban megértjük az összefüggéseket. A rendkívüli ellenõrzések, vizsgálatok
alkalmával hasznos tanácsokat
kapunk, ezek is segítenek abban, hogy hibátlan munkát végezzünk.
Örömmel értesítjük az autóbusszal közlekedõket, hogy július óta a Kölesd felé közlekedõ
autóbuszok megállhatnak az
engedéllyel kitett táblánál, az
iskola elõtti buszmegállóval
majdnem szemben. Akinek az a
kényelmesebb hely, azt is használhatja le- és felszállásra.
A Mûvelõdési Ház felújítása a
terv szerint halad, lassan az is
kiderül, hogy hány millió forintot kell még önkormányzatunknak hozzátenni a végelszámoláskor. A kivitelezõnek szeptember 30-ig kell átadnia a területet, utána lehet az épület
berendezését elkezdeni, bízunk benne, hogy legkésõbb
novemberben már használatba
vehetjük.
A második évtõl már
megvalósulhatnak elképzeléseink!
A Községház tatarozásra, felújításra szorul, remélem. találunk majd megfelelõ pályázatot, amivel széppé varázsolhatjuk az épületet és környékét. A
Községháza melletti telek meg-

vásárlását megszavaztuk, így tágas, igényes környezet alakítható majd ki a templom alatti területen.
Az Egészségház viszonylag jó
állapotban van, de nagyon fontos lenne a kívül levõ nyílászárók festése, mert évek óta csak
romlik az állaguk.
A Siófoki úton levõ buszmegálló és környéke nagyon
elhanyagolt. 2012 tavaszán az
érintett szervek szakembereivel bejártuk a helyszínt, elmondták véleményüket. Biztonságossá szeretnénk tenni
ott az átkelést esztétikus környezetet kialakítva.
A közvilágítás nem mindenhol biztosítja a megfelelõ esti
tájékozódást. Árajánlatot már
kértünk a lámpák áthelyezésére, úgy gondoljuk, érdemes lesz
erre pénzt áldozni.
Járdáink állapota sok helyen
nem megfelelõ, terveink között szerepel azok javítása.
A csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatos pályázatunk elbírálása megtörtént. A pályázat
szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges követelményeknek. A pályázat támogatására azonban forráshiány miatt egyelõre sajnos
nincs lehetõség, ezért a pályázat tartaléklistára került. A
szennyvízelvezetés során elmaradt vízlefolyó garanciális
javítása a Fõ utcában megtörtént. A Fõ utca közterületének
rendezése a csapadékvíz elvezetés megépítésével valósulhat
majd meg.
Megkaptuk az engedélyt a
vízmû bekerített részének
parkosítására, szeretnénk azt
a környéken lakók bevonásával megvalósítani. Õsszel fák,
bokrok, virágok ültetését tervezzük.
Reméljük, a következõ két év
elegendõ lesz arra, hogy a felsorolt és a közben még jelentkezõ problémákat , terveket sikeresen megoldjuk.
Köszönjük a türelmüket, segítõ biztatásukat. Ígérjük, továbbra is lelkiismeretesen teljesítjük megbízásunkat.
Siposné Csajbók
Gabriella polgármester
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Pénzügyi bizottság beszámolója
Az idõközi választások óta eltelt közel egy év pénzügyi
vonatkozású intézkedéseit,
tevékenységeit kívánom bemutatni az alábbiakban a
részletesség igénye nélkül,
inkább a fõbb számok mentén.
Megválasztásunkkor,
a
pénzügyi bizottság megala-

kulása után legfõbb tevékenységünk a község pénzügyi helyzetének tanulmányozása, a tényfeltárás volt.
Mivel a bizottság tagjainak nem mindegyike pénzügyi szakember, így a számok mögé látásban, a törvények betartásában és a lehetõségek
kihasználásában

nagy segítséget nyújtottak a
hivatal dolgozói. A mai nehéz gazdasági helyzetben
minden egyes forint elköltésének nagy jelentõsége van,
még akkor is, ha az betervezett 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 kerékvágásba, a jó gazda gondosságával igyekszünk mindenre
megteremteni, elõteremteni a szükséges pénzösszeget.
Nézzük a fent említetteket számokban:

Elõre nem tervezett kiadások:
Idõközi választás
Bóni Zoltán szabadság megváltása, végkielégítése
Szennyvízberuházás projektmenedzseri munkadíja
2012. könyvvizsgáló (szennyvíz pályázati kötelezettség)
Csapadékvíz elvezetés pályázat vízjogi engedélyezési díja
Könyvtár beindítása
Gáz, villany, vízórák különválasztása (óvoda, iskola, konyha) sportöltözõ villanyáram-hálózatának bõvítése
Fõ u. 61.számú ingatlan megvásárlása
Szennyvízberuházás hiteltörlesztése (2011 októbertõl)
Bóni Zoltán szabadság megváltása és kamata a bírósági ítélet alapján (2010 évi)
2010-2011. évben Bóni Zoltán felfüggesztésével kapcsolatos ügyvédi díj
A pénzügyi bizottság és a testület legfontosabb feladata,
hogy biztosítsa a községben
lévõ intézmények zavartalan
mûködését és hogy a lehetõ
legmagasabb színvonalon tegyen eleget az állam által rárótt feladat ellátási kötelezettségének.
Mindezek mellett egy testület, egy pénzügyi bizott-

ság akkor mûködik sikeresen, ha fejlesztésre is tud
pénzt elõteremteni. Mi is
így vagyunk ezzel, ezért jelenlegi legnagyobb szívügyünknek a mûvelõdési
ház befejezését tartjuk,
melyhez a megnyert pályázati pénz mellé az önkormányzatnak is komoly öszszegekkel kell hozzájárul-

nia. Ennek egyik biztosítéka
a pénzügyi bizottság takarékos, megfontolt tevékenysége és a 13 millió forint lekötött betét, mely erre a célra
rendelkezésre áll.
Összességében elmondható, hogy legjobb tudásunk és a „józan paraszti
eszünk” szerint kívánjuk
munkánkat ezután is foly-

267 e Ft
1.948 e Ft
4. 063 e Ft
385 e Ft
360 e Ft
100 e Ft
1.000 e Ft
500 e Ft
296 e Ft/negyedév
192 e Ft / negyedév
167 e Ft
210 e Ft
tatni, megragadva minden
lehetõséget
községünk
gyarapodásának elõsegítésére, a lakosság megelégedésére.
Végül ezúton is szeretném
megköszönni a bizottságban
dolgozó társaimnak önzetlen, kitartó, felelõsségteljes
munkáját.
Nyul János

A szociális bizottság beszámolója
A Szociális Bizottság munkáját
az „1993. évi III. törvény: A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról”,
valamint
a
„2/2011 (III.1.) Önkormányzati Rendelet: A Szociális ellátások helyi Szabályozásáról” alapján végzi.
Kéthetente ülésezik, ahol a
szociális elõadó által beterjesztett kérelmeket elbírálja, megtárgyalja a segítségadás lehetséges, törvényes módjait.
Eddig mûködése során 120
esetben járt el. Szociális étkeztetést: 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), 2012ben 5 fõ részére (50 000 Ft)
összegben nyújtott.
Átmeneti segélyt kamatmentes 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 kamatmentes kölcsönökbõl amelyeket a 2010-es év végiéig
adott az akkori képviselõtestület, 600.000 Ft még
mindig nincs visszafizetve.

Lakásfenntartási támogatást
2011-ben 45 fõnek állapított
meg. Két kérelmezõt a jövedelemhatár túllépése miatt elutasított.
Átmeneti segélyt /egyszeri/
2011-ben 7 fõ kapott 28 800
Ft, 2012-ben 29 fõ 293 425 Ft
összegben. A kérelmezõk között 5 fõ többször is kapott segélyt.
Átmeneti segélyt jövedelemhatár 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 lépjük túl.

A szociális bizottság a Családsegítõ Szolgálattal is felvette a
kapcsolatot. Az a célunk, hogy
a segélyezésen túl segítsük az
embereket az önellátásban, az
önsegítésben.
Lassan formálódik az a tervünk, hogy konyhakertet bérelnénk, a munkaképes fiatal segélyezetteknek. 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

2012. szeptember 3.

Kulturális Bizottság beszámolója
A legfontosabb feladat a mûvelõdési ház felújítása volt.
Bár sürgetõnek tûnt a község
közösségi terének mielõbbi
elkészülte, de mindenképpen
tisztázni kellett a körülményeket, és a lehetõ legjobb és
legtakarékosabb megoldásokat megtalálva, pótolva a hiányosságokat elkészíttetni a
mûvelõdési házunkat. Ez
2012 szeptemberében végre

megtörténik, és újra birtokba vehetik a harciak!
Halottak napja és Mindenszentek szomorú ünnepén
szép és megható megemlékezést tartottunk a községháza
elõtti Hõsi emlékmûnél az iskolások közremûködésével.
Karácsony közeledtével az
óvoda tornatermében a gyermekek kedves mûsorral tisztelegtek a Megváltó születése

elõtt. Ez idõ tájt indult újra a
községi könyvtár, bár csak
szerényebb körülmények között, a volt takarékszövetkezeti irodában.
2012 tavaszán, március 15ét köszöntve az iskolások tartottak megemlékezést, majd a
majális és falunap következett, melyet idén egy idõpontban, április 30-án tartottunk,
hagyományteremtõ szándék-

kal, helyi tehetségeket bemutatva, sikeresen.
Az elõttünk álló feladatok:
Szüreti mulatság 2012. szeptember 8-án; a felújított mûvelõdési ház átadása. A futballpálya és a futballcsapat
kérdése egyelõre nem megoldott, de jó kilátásaink vannak arra, hogy ez is megoldódhat rövidesen.
Marsai József

Indul a 2012/13- as nevelési és oktatási év

Óvodánk nagy változás elõtt
állt. Újra a majd 10 évvel ezelõtti 2 csoportos formában
fogadhatjuk 2012. szeptember 1-tõl a gyerekeket. A változás annyit jelent, hogy már 2
éves kortól gondozhatunk
maximum 5 kicsit a kiscsoportos korúakkal együtt. A
másik csoport is vegyes életkorú gyerekekbõl áll, középsõ
és nagy csoportosokból. Az
„egységes óvoda-bölcsõde”
mûködéséhez a törvény személyi feltételeket is meghatároz, ezért 1 új óvó néni is
munkába állt augusztustól. Az
„aprók” fogadásához további
kisebb változtatások, átalakítások is elkészültek, valamint
2 óvó néni elvégzett egy 60
órás tanfolyamot is, amely a
legkisebbek neveléséhez, gondozásához szükséges speciális
ismereteket nyújtotta számukra, valamint egy fõ szeptembertõl fõiskolai tanulmányait
kezdi meg.
A nyári nagytakarítás után
augusztus 21-tõl az óvoda újra 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 folyamatos elbírálást követõen,
kedvezõ eredmény esetén több százezer forintos eszközbeszerzést
(csoportszobai bútor)
tehet lehetõvé novembertõl. A korábbi évekhez hasonlóan folytatódik a logopédiai, a fejlesztõ, a gyógytestnevelés és
a néptánc foglalkozások sora
is.
Az iskola is sok szépítõ beavatkozáson esett át. A teljes
körû meszelésen és a nagytakarításon kívül az óvodában,
az iskolában és a konyhán is
elkészült a közüzemi mérõhelyek kialakítása. A sok apróbb javítás, szerelés mellett,
ezermesterünk, Kunfalvi Gábor egy nagyméretû beépített szekrényt készített, mely
lehetõvé tette azt, hogy a korábbi szertárt, annak tartalmát átköltöztetve egy logopédiai illetve fejlesztõ helyiséggé alakítsuk át. Így az egyéni,
és kiscsoportos logopédiai és
fejlesztõ foglalkozások sokkal
zavartalanabbul folyhatnak.
A nyár folyamán elõkészítettük és el is készítettük az
iskolák
számára
kiírt
T.Á.M.O.P. 3.4.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” címû
pályázat anyagát. Augusztus
27-ét követõen, kedvezõ elbírálás esetén, tanfolyamokon
való részvételre és több százezer forintnyi eszközbeszerzésre lesz módunk.

Az elsõ osztálytól felmenõ
rendszerben kötelezõen megvalósítandó „Mindennapos testnevelés” programhoz kapcsolódó pályázaton
30 órás tanfolyami részvételt
és az 1-2. osztályosok számára
a megvalósításhoz szükséges
teljes eszköz - és eredménymérõ rendszert nyertünk. Iskolánkban a 2012/13-as tanévtõl a 4. osztályosok számára a
korábbi szakkörök és foglalkozások (zene, tánc, kézmûves)
mellett heti 1 órában angol
nyelvórák lesznek, melyet egy
zombai tanárnõ fog tartani. A
fenti szakköröket idén is meghirdetjük.
Nem utolsó sorban, a legfontosabb: ettõl a tanévtõl ismét növekedett tanulóink létszáma, annak ellenére, hogy
csak 4 elsõ osztályost köszönthettünk. Úgy tûnik, a
rendkívül hullámzó létszámok végigkísérik iskolánk életét. Reméljük, hogy a következõ évben is az iskolás korú
óvodások illetve szüleik nagy
számban bennünket fognak
választani. Nyílt napjainkról
és minden egyéb programunkról idõben tájékoztatjuk az érintetteket.
A gyermeklétszám növekedése mellett tanítói létszámunk csökken a 2012/2013as 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 nevelésére, oktatására fordított,
mint az iskola egyik alapítója.
Munkáját nagyon köszönjük
illetve gazdag, tevékeny
nyugdíjas éveket kívánunk.
A köznevelési és közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos hírek, melyek
gyakran ellentmondásosak,
bizonyára mindenkihez eljutottak. Mivel ezek elsõsorban
adminisztratív és szervezeti
változások, az intézmények
mûködésében az idei tanévben semmi érzékelhetõ változást nem fognak hozni, tehát
mindannyian, az óvoda és az
iskola dolgozói tesszük a dolgunkat a gyermekek örömére, boldogulására és érdekében, legjobb tudásunk szerint.
Faludiné Máté Mária
óvodavezetõ
Moizesné Nagy Kinga
intézményvezetõ

Harc

Tisztelt meglévõ és leendõ vendégeink!
A nyár folyamán sort kerítettünk a szokásos éves leállásunkra. Ebben a szûkre szabott egy hétben igyekeztünk
elvégezni a meszelést, takarítást, festést, mázolást, illetve a
felmerült apróbb javításokat,
karbantartásokat. A takarítást
a konyha dolgozói vállalták. A
gyerekek étkezõ asztalaira új
terítõk kerültek.

A konyhába konyhai eszközöket, szeletelõ gépet, késeket, edényeket vásároltunk.
Igyekeztünk ezzel az ott dolgozók munkáját elõsegíteni, hiszen a jó ételekhez megfelelõ
elõkészítés, az elõkészítéshez
pedig megfelelõ eszközök
szükségesek.
Pótoltuk az év közben eltört, elhasználódott pohara-

kat, csészéket, mûanyag
edényeket. Mivel az iskola,
óvoda és a konyha mérõóráit /víz, villany, gáz/ külön kellett választani, a
konyhai fõzés szünetelt néhány napig. Vendégeink e
rövid idõ alatt sem maradtak ebéd nélkül.
Mindezek elvégzése a jövõre nézve fontosak, és mûkö-

désünknek elengedhetetlen
feltételei. Továbbra is igyekszünk vendégeinket a lehetõségeinkhez mérten, maximálisan kiszolgálni. Azt szeretnénk, ha minden nap elégedettek lennének az ebéddel
és a jövõben is igényt tartanának munkánkra.
Komjátiné Tóth Csilla
élelmezésvezetõ

Szabadságmegváltás - A Tolnai Népújság
2012. augusztus 13. számában megjelent cikk
„Kétmillió helyett 150 ezret
kap a volt polgármester.
A korábbi harci polgármesternek bõ kétmillió forint helyett csak mintegy százötvenezer jár szabadságmegváltás
címén az önkormányzattól –
döntött másodfokú ítéletében a törvényszék. A volt faluvezetõnek viszont nagyjából ekkora összegû perköltséget kell megfizetnie a község számára. Az ex-polgármester felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához.
A Szekszárdi Munkaügyi Bíróság idén márciusban meghozott elsõ fokú ítéletében
úgy döntött, hogy a harci önkormányzatnak 1,949 millió
forintot (plusz a kamatokat)
kell megfizetnie a község korábbi
polgármesterének,
Bóni Zoltánnak szabadságmegváltás címén. A falut
emellett 127 ezer forint perköltség megfizetésére is kötelezték.
A harci önkormányzat fellebbezett, amelynek a Szekszárdi Törvényszék másodfokú ítéletében részben
helyt adott: az önkormányzatnak 158 ezer forintnyi
szabadságmegváltást
kell
csak állnia, a volt polgármesternek pedig 150 ezer forintos perköltséget kell megfizetnie 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. októberétõl 2011. szeptember 11-ig
volt Harc polgármestere. A
helyi képviselõ-testület feloszlása utáni tavaly szeptemberi idõközi választáson
ugyanis nem választották
meg faluvezetõvé.
Bóni Zoltán a polgármesteri idõszakából 2007 és
2010 között ki nem vett, öszszesen 143 nap szabadságának pénzbeni megváltása érdekében fordult munkaügyi
bírósághoz. (A tavalyi idõközi választás után a 2011-re
esõ
szabadságmegváltás
megtörtént.)
Az önkormányzat vitatta a
volt faluvezetõ igényét. Többek között azzal érveltek,
hogy az elsõ polgármesteri
ciklus lejárta, 2010 õsze után
Bóni Zoltánnak az akkori évben 24 napra járó szabadságmegváltást megfizetett a község, de a polgármester akkor
nem igényelte a korábbi idõszakra a ki nem vett szabadságának kifizetését.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy Bóni Zoltán többször is távol volt a hivatalától,
például a nyári harci túlélõtáborok idején (összesen 27
munkanapot), amelyeknek õ
volt a táborvezetõje. Szerintük ezt csak a szabadsága terhére tehette meg. Az önkormányzati érvek között szerepelt az is, hogy a szabadságkiadás tekintetében a polgármesternek együtt kell mûködnie a képviselõ-testület-

tel, amit viszont szerintük
nem tett meg.
Az elsõfokú bíróság úgy
ítélte meg, hogy Bóni Zoltánnak jár a bõ kétmilliós szabadságmegváltás. Az önkormányzat fellebbezését viszont a Szekszárdi Törvényszék nagyobb részt megalapozottnak találta.
A törvényszék úgy ítélte
meg, hogy a képviselõ-testületnek, mint a polgármester
munkáltatójának, nem volt
tudomása arról, hogy a polgármester vett-e igénybe
szabadságot és mennyit, mivel munkáját önállóan szervezte, a szabadságával kapcsolatban nem tájékoztatta a
testületet. (A bírósági ítélet
indoklásában ugyanakkor az
is szerepel, hogy az alpolgármester – akinek a volt polgármester jelezte szabadság
miatti távollétét – nem volt
tagja a képviselõ-testületnek.
Holott tagja volt – a szerzõ.)
A másodfokú bíróság szerint Bóni Zoltán a túlélõtáborok ideje alatt, ha el is látta
polgármesteri teendõit, nem
lehet elvonatkoztatni attól,
hogy ilyenkor más minõségében volt távol. Akkor teljesítette volna munkavállalói kötelezettségét, ha ezt hivatalosan bejelenti munkáltatójának, a testületnek.
Azt is figyelembe vette a
törvényszék, hogy a 2010-es
szabadság elszámoláskor a
volt polgármester nem sérelmezte a korábbi évekre szóló

szabadságmegváltás elmaradását.
A másodfokú bíróság öszszességében arra a következtetésre jutott, hogy a volt faluvezetõ az elsõ polgármesteri ciklus idejére kifizetetten túl további szabadságmegváltást nem igényelhet.
A második ciklus idejére esõ
– 2010. októbertõl december végéig terjedõ idõszakra
járó – 10 nap szabadság megváltására (158.114 forint) vonatkozó igényt viszont megalapozottnak találta. Ugyanakkor az ítélet szerint a felperes Bóni Zoltán köteles megfizetni az alperes önkormányzatnak 150 ezer forint
elsõ- és másodfokú perköltséget.
Folytatás következhet, felülvizsgálati kérelemmel fog
élni.
Siposné Csajbók Gabriella,
Harc jelenlegi polgármestere
nem kívánta kommentálni a
másodfokú bírósági ítéletet.
Az elsõ fokú, megfellebbezett
döntés után egyébként többek 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 nyilatkozni. A másodfokú ítélettel kapcsolatban azonban
megkeresésünkre jelezte: szerinte nem elfogadható az ítélet, felülvizsgálati kérelemmel
fog élni a Kúria felé.”
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KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS
A könyvtárosi feladatokat
2012 márciusától látom el a
településen.
Községünk
könyvtára a szekszárdi kistérség mozgókönyvtári ellátáshoz tartozik, így számos feladat átvállalásával megkönynyíti a könyvtárosok munkáját. Jelenleg még a hagyományos (tasakos) kölcsönzési
forma mûködik a könyvtárban. Reményeink szerint a
könyvtár mûvelõdési házba
költözése után, már a számítógépes (vonalkódos) kölcsönzési rendszer fog mûködni, mely meggyorsítja, áttekinthetõvé és kényelmesebbé teszi a kölcsönzéseket,
meghosszabbításokat, beiratkozásokat az olvasó és a
könyvtáros számára is.

Szolgáltatásaink ingyenesek (beiratkozás, kölcsönzés,
internethasználat stb.) Lehetõség van könyvtárközi kölcsönzésre, ami azt jelenti,
hogy ha a keresett dokumentum nem található meg az állományban, akkor azt a megyei könyvtárból kérésre ki
lehet kölcsönözni.
A könyvtár a mai világban
nem csak a könyvek, dokumentumok gyûjtõhelye. Egy
olyan közösségi szintér is,
amely lehetõséget nyújt foglalkozások, programok lebonyolítására. Idén két foglalkozás
volt, az egyik húsvétot megelõzõen, a másik pedig augusztus 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, nagyobb dokumentum állomány
áll majd rendelkezésre, ott is

lesznek foglalkozások. Filmklub, könyvtári vetélkedõk,
elõadások megtartására is lehetõség lesz.
Addig is várjuk régi és új olvasóinkat a mostani helyen.
Nyul Anett

Rövid tájékoztató a 2012.augusztus 28-i testületi ülésrõl
A képviselõ-testület elfogadta a
2012. I. félévi költségvetés teljesítésérõl szóló beszámolót.
Meghallgatta, majd elfogadta a
pénzügyi-, a szociális-, és a kulturális bizottság elnökének beszámolóját és terveinek ismertetését.
A polgármester tájékoztatást
adott mûvelõdési ház felújításá-

ról, amely terv szerint halad. A
kivitelezõ szeptember végén átadja a területet, utána megkezdõdhet a berendezési tárgyak és
eszközök beszállítása. Az ünnepélyes megnyitóra október végén kerülhet sor.
Dr. Fábián László körjegyzõ állásfoglalást kért a Tolna Megyei

Kormányhivataltól a talajterhelési díj kivetésével kapcsolatban. A Kormányhivatal a Nemzetgazdasági Minisztérium véleményét is figyelembe véve a következõt válaszolta: a 2012. január 26-án jogerõre emelkedett
vízjogi - melynek egyik fajtája az
üzemeltetési - engedély követ-

kezményeként a 90. naptól
(2012. április 24-tõl) beállt a talajterhelési díjkötelezettség. Az
érintetteknek az önkormányzat
visszafizeti a jogtalanul beszedett adót.
A képviselõk határoztak arról,
hogy megvásárolják a polgármesteri hivatal melletti ingatlant.

Sió-mente
Sárszentlõrinc nyár elején
kereste fel településünket
egy közös folyóirat kiadásának ötletével. A lap elsõsorban kulturális témájú lenne,

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

létre. A cél, hogy többet tudjanak meg az olvasók a települések kulturális értékeirõl
(néprajz, mûvészetek), múltjukról és jelenükrõl. A folyó-

irat az elõzetes egyeztetések
alapján 3 havonta jelenne
meg, és a községek Sióhoz való 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!

Harc

2012. szeptember 3.

Szüreti nap
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
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