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Harc Hírei

Roma gyerekek rajzkiállítása

H A R C

A „Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc” roma gyerekek
számára rajzpályázatot hirdetett
meg. Célja a régi roma élet - hol
és hogyan éltek, mivel foglalkoz-

korosztály képviselte magát.
Minden résztvevõ jutalomban részesült. Az elsõ három helyezett
pedig külön jutalmat is kapott.
Az elkészült mûveket a Harci ki-

tak õseik - megismertetése volt a
gyerekekkel. 19 fõ vett részt a
rajzpályázaton, melyen minden

állító teremben tekinthették
meg az érdeklõdõk.
Orsós Vendelné
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Szilveszter

Katalin – Erzsébet bál

Idén a régi hagyományokhoz
visszatérve a Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége rendezi a Szilvesztert a Harci Faluházban. A szokásokhoz híven vacsorával egybekö-

A Falunk Értékörzõ és
Közhasznú Egyesülete
elõreláthatólag 2012. november 24-én (szombaton)
Erzsébet – Katalin bált

tött bál lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak. Bõvebb tájékoztatás késõbb.
Paksi István

rendez.
Részletes tájékoztató késõbb.
Patkó Sándorné

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

H I V A T A L O S

6. szám

L A P J A

www.harc.hu

Tengelicen az óvodások
Október 4-én Tengelicen voltak
nagycsoportosaink, ahol az ottani óvodások szüreti mulatságot
tartottak. Népviseletbe öltözve a
szürethez kapcsolódó dalos játé-

kokat és jeleneteket adtak elõ.
Majd az iskola udvarán folytatódott a bemutató, ahol az iskolások citerazenekara is bemutatkozott a tánccsoportjukkal együtt.

Visszatérve az óvodába a Csurgó
zenekar táncházat tartott az érdeklõdõknek, a többiek az udvar
adta lehetõségeit kihasználva
szabadon játszhattak, kipróbál-

ták a lovaglást is. A jóízû ebéd
után élményekkel gazdagon tértünk haza.
Faludiné
Máté Mária

Csurgó zenekar a harci óvodában

Siómente
Ahogy már a korábbi számunkban megírtuk, Sárszentlõrinc felkereste településünket egy közös

Az elsõ szám két részbõl állna. A
folyóirat elsõ felében minden település a saját történetét, épületeit,

vallomásos rész lenne, ami a településhez való viszonyulást mutatná be. Ilyenek például: a régiek föl-

ban stb. Szintén képanyaggal, de
ez a falu olyan részeit mutatná be,
amiket tán még a helyiek sem vet-

folyóirat kiadásának ötletével. 7
település fogadta el a közös folyóirat kiadását, melynek elsõ

hírességeit mutatná be, hozzá kapcsolódó fotókkal, valamint a március 15-éhez, a forradalomhoz fûzõ-

jegyzések, prózai megnyilvánulások, versek, képzõmûvészeti alkotások, és természetesen helybéliek

tek észre (kilincs, járda, eresz, lépcsõ, felírat, kert, kerítés, pinceboltív, iskolai tábla valamilyen emléke-

száma várhatóan 2013. márciusban jelenik meg.

dõ, a falut érintõ adatot, eseményt
(ha van). A második fele, pedig egy

és elszármazottak vallomásai versben, novellában, esszében, interjú-

zetes felirattal, utcanév tábla, oszlop, ablak, utcarészlet stb.)

Harc község és a Magyar Zarándokút

Október 18-án a Csurgó zene-

ségével, az együtt játszás örö-

kar gyermekeknek szóló mûsorával érkezett az óvodánkba. Erre az alkalomra vendégül láttuk

mével olyan élménybe volt részünk, ami minden gyermek és
felnõtt számára maradandó él-

a társulás három óvodájának
nagycsoportosait.
(Zomba,
Kéty, Felsõnána) A zene segít-

ményekké válik.
Faludiné
Máté Mária

Medinai kirándulás
Borongós, hûvös reggelen tanácstalanul álltunk az iskola ud-

busz követett minket és az elfáradtakat illetve akinek a biciklije

laktanyában végzett tevékenységekrõl.

tempóban indultunk vissza az iskolához. Ez az út, valami miatt

fáradt el, azokat is hozta utánunk. Kényelmes tempóban,
szemerkélõ esõ elõtt érkeztünk a
laktanyába, ahol már nagyon vártak bennünket. Elõször vetítés-

Ezt követõen sétát tettünk a
laktanya területén és megnéztük a különféle harci jármûveket és lánctalpas gépeket. A gyerekek nagy örömére nem csak

sokkal rövidebbnek tûnt, mint a
reggeli!? A suliban a hozott elemózsiából még lakmározott
egyet mindenki és egy kicsi idõ a
játékra is jutott a hazaindulásig.

A Magyar Zarándokút Egyesület
és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás azzal a fõ cél-

hétköznapok problémáit, kicsit
távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb

Harc – Zomba – Kéty – Hõgyész
érintésével csatlakozna ehhez a
zarándokúthoz, és mutatná be a

útvonalról
tájékoztattuk
a
hõgyészi szervezõket, és Harc
Község nevezetességeit sorol-

varán: elinduljunk-e a várva-várt
biciklitúrára, vagy sem? Egyszer
csak egy halvány napsugár megjelent az égen, s a jobb idõben
bízva nekivágtunk a 2x13km-es

lal alakult, hogy létrehozzák, a
spanyolországi El Camino-hoz

ahhoz, amit keresünk.
A Magyar Zarándokút 2011.

település zarándokok számára
fontos és érdekes nevezetessé-

tuk fel, és adtunk róluk rövid leírást.

útnak. Bizony, az elején nehezen
haladt a csapat. Egyszer-egyszer

sel egybekötött, személyes élménybeszámolót hallhattunk a

megnézni lehetett ezeket, hanem be is ülhettek.

A nagy sikerre való tekintettel
elgondolkodunk újabb úti célok

hasonló, hálózati jelleggel, folyamatosan mûködõ Magyar Zarándokutat. Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a
céltalanságot, kiábrándultságot, egyre nagyobb a stresszben és letargiában élõk száma.

március 31-én hivatalosan is
megnyílt, Esztergomtól Máriagyûdig várja a zarándokokat.
A Magyar Zarándokút a lengyelországi Czêstochowától a bosznia-hercegovinai Meðugorje-ig
tartó nemzetközi zarándokút

geit (templom, kápolnák, Kálvária, kõkeresztek).
Ennek a kezdeményezésnek
az élére Hõgyész Nagyközség
állt: õk próbálják meg egyeztetni az érintett településekkel,
hogy milyen nevezetességeket

A cél az, hogy amennyiben
megnyílik a lehetõség arra,
hogy csatlakozzunk a Magyar
Zarándokúthoz, akkor kész tervekkel rendelkezzünk mind az
útvonalról, mind a nevezetességekrõl, és az esetleges zarándok-

meg is kellett állni, „technikai
problémák” miatt. A harci kis-

Sínai-félszigeten missziót teljesítõ katonák tevékenységérõl, a

Élményekkel telve, jó hangulatban és meglehetõsen gyors

kiválasztásán.
Moizesné Nagy Kinga

Szinte mindenki keres valamit
(saját utat, életcélt, hivatást,

része.
Ehhez a kezdeményezéshez

is mutatnának meg, és merre vezessen a zarándokút a települé-

szállásokról is.
Reméljük, hogy rövidesen si-

társat, boldogságot, Istent). Az
Út bejárása lehetõséget ad arra,
hogy szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, feledjük el a

szeretne csatlakozni Harc Község is, mint egy alternatív, választható útvonal része, amely
Szekszárdtól indulva, Sióagárd –

sek között.
2012. október 10-én újabb
egyeztetésre került sor, ahol az
általunk elképzelt és berajzolt

ker koronázza az elképzeléseinket, és így Harc Község is része
lehet a Magyar Zarándokútnak!
Marsai József

KIÁLLÍTÁS
A Gemenc Foltvarró Kör patchwork munkáiból 2012. november 4-én 16 órakor nyílt meg a kiállítás a Harci Kiállító teremben.
A kiállítást Kusmiczki Miklósné nyitotta meg. Mindenkit szeretettel várnak!

Tiszteljük nagyjainkat!
Október 23. ma piros betûs ünnep. 1956-ban a világot lázba hozó események egyike volt. A
szovjethatalom zsarnoksága el-

A harci kisiskolások és a
nagycsoportos óvodások, szinte az iskola indulása óta hagyományos kegyeleti futással em-

len lázadtak fel a bátor magyar
forradalmárok, és mint 1848-ban

lékeztek meg a nemzeti ünneprõl. A hõsi emlékmûnél

követelték a magyar nép jogait.
11 napig örömmámorban úszott
az ország, de ezt követõen a szovjet tankok vérbe fojtották a szabadság forradalmát és 34 évre elhallgattatták annak hangját.

gyert yagyújtás, virágcsokor,
fõhajtás és rövid megemlékezés idézte meg az 56 évvel ezelõtti hõsöket és világra szóló
tetteiket.
Moizesné Nagy Kinga

FELHÍVÁS
IMPRESSZUM

Harci Hírek: Kiadja: AS-M Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztő: Nyul Anett• E-mail: onkormanyzat@harc.t-online.hu • web: www.harc.hu

Akiknek van bármiféle írása, verse, gondolata, ötlete, régi fényképei, ismer különbözõ mondákat stb. amit talán kevesen tudhatnak,
hagyományokat, melyek feledésbe merültek és a községhez kötõdnek, az kérem jelentkezzen nálam november 16-ig.
06-20/945-2986 vagy nyul.anett86@freemail.hu email címen, vagy személyesen.
Nyul Anett
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A Művelődési Ház felújításáról

Testületi ülés beszámoló

A harci Mûvelõdési Ház nagyon jól
szolgálta a faluközösséget éveken át.
Természetes, hogy szükségszerûvé
vált a felújítás, átalakítás, hiszen a használat, az idõjárás, az évek nyomot hagytak

Völgység-Hegyhát) hitel formájában biztosította az összes
költséget.
A pályázatnak kötelezõen
elõírt szabályai vannak, amit

Hálásak vagyunk és köszönjük
azoknak a szakembereknek a segítségét, akik részt vettek a pályázat megvalósításában: Hámori Gábor és
Hámoriné Glück Terézia tervezõk,

2012. szeptember 26-án a Képviselõ-testület határozattal elfogadta a
közös önkormányzati hivatal megalakítását, amelyhez Kölesdi központtal Sióagárd, Medina, Kistor-

aljegyzõvel. A köztisztviselõk feladatának meghatározása, munkájuk szervezése jegyzõi feladat, tehát a közös önkormányzati hivatal
átszervezését majd Õk fogják vé-

e a településük a hivatalban helyiséget a járáshoz átkerülõ ügyek intézéséhez és ügysegédi munkakörre ajánlanak-e fel köztisztviselõt.
A mi önkormányzatunk helyisé-

pár órában, amikor a járási hivatal
ügyintézõje Harcon tartózkodik.
Köztisztviselõt nem ajánlottunk
fel a járási hivatalnak.
Nagy Lajos a pénzügyi bizottság

az épületen. A régen filmvetítésre is
használt terem és a hozzákapcsolódó helyiség elvesztette funkcióját.
2008-ban az önkormányzat tudomására jutott, hogy pályázat útján lehetõség lesz a Mûvelõdési Ház felújítására. Akkor a tetõtér beépítésére és az

végre kellett hajtani, annak érdekében, hogy a megelõlegezett összegbõl a pályázati részt
megkaphassuk. Az elszámolást
követõen a pályázatot kiíró
szervezet szigorú ellenõrzés
után folyósítja a támogatást.

más és Harc községek csatlakoznak.
Ez egyben az új körjegyzõséget
is jelentené egy fõjegyzõvel és egy

gezni 2013-ban.
A polgármestereknek el kellett
dönteni szept. 30-ig, hogy biztosít-

get biztosít, hiszen így utazás nélkül, helyben is lehet majd járási hivatalhoz tartozó ügyet intézni heti

elnöke szeptemberben lemondott
tisztségérõl, kérésére a levelét közzé tesszük.

Az eredeti terven a következõket

Misóczki Anikó és Werner Gábor a
projektért felelõs szakemberek, Tokai
János kivitelezõ, Illés József mûszaki
ellenõr, Sörös József villanyszerelõ,
Gárdi Gábor a székek, asztalok, íróasztalok szállítója, MARKER Kft-nek a
könyvtár polcainak, a konyhaszek-

alsó szint felújítására együtt készítették el az engedélyezési tervet. A meg-

2010-ben a választások elõtt a Forst
Kft. kivitelezõvel az Önkormányzat

módosítottuk: A melegítõ konyha helyett teakonyhát kértünk, így nem kel-

rénynek, az elõtér információs pultjának gyártója, Pázmándiné Végh Edit

jelent pályázati kiírás 50 millió Ft –ig
adott lehetõséget az épület felújítására,
de a bekerülési költség jóval meghaladta ezt az összeget, ezért a tetõtér beépítésére így már nem maradt lehetõség. Mivel nem lehetett beadni az elkészített formában az engedélyezési ter-

szerzõdést kötött és megkezdõdött
sokféle szabálytalansággal a Mûvelõdési Ház szétbontása.
Pl. ekkor még nem volt kiviteli terv,
nem voltak engedélyek. Az épületet
leltározás nélkül kiürítették. Közmunkások, védõfelszerelés és munkavé-

lett milliós értékû zsírfogót beépíteni a
szennyvízrendszerbe. A tervezett büfét
elhagytuk, így sok pénzt takarítottunk
meg azzal, hogy elmaradhatott a hozzátartozó vizesblokk megépítése. A nemzetiségi önkormányzatnak, a falugazdásznak, a családsegítõ és gyermekjólé-

vállalkozónak a színpad, a nagyterem,
az elõtér és a hátsó folyosó függönyeinek készítõjének, Csankó Máriának és
Liebhauser Jánosnak a Megyei Könyvtár munkatársainak.
A kivitelezõnek külön köszönjük,
hogy kedvezõ árajánlatot adott az épület

vet, ezért a tervezõvel kötött szerzõdés értelmében 2.280.000,- Ft „bánatpénz” került kifizetésre.

delmi oktatás nélkül bontották szét az
épület belsejét.
A választások után, az új képviselõk

ti munkatársaknak, a civil szervezeteknek a könyvtárban és egy irodahelyiségben biztosítunk lehetõséget az ügy-

elõtti terület térkövezésére, a tetõtéri
ablakok és az összes faburkolat javítására és festésére. Ezek a kiegészítõ mun-

2009-ben Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására nyújtott be pályázatot az önkormányzat, amely tartalmazta egyben az épület belsõ és

szerencsére leállították az így megkezdett munkát. 2011. szeptember 11én új képviselõ-testületet választott a
falu lakossága.

félfogadáshoz.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal engedélyezte, hogy a nagytermet három részre osztó tolóajtókat el-

kák nem voltak a pályázat részei, mégis
egy idõben megvalósulhattak, nem kellett újra állványozni és használhatatlanná tenni a bejárat elõtti teret.

külsõ felújítását, eszközbeszerzést és
mûködési költséget is. Ehhez az alsó
szint felújítására készített, a pályázati
kiírásnak megfelelõ újabb terv készí-

A mi feladatunk lett, hogy a szörnyû
állapotban levõ Mûvelõdési Házból használható Faluházunk legyen. Sok idõbe
telt, amíg átláthatóvá vált számunkra a ki-

hagyjuk, ezzel is kb. 1 millió Ft-ot megtakarítottunk. Így megmaradt a nagyterem, amely különbözõ rendezvények
megtartására adhat lehetõséget. Szeret-

A végelszámolás csak a teljes körû
ellenõrzés után lehetséges, akkor derül ki pontosan, hogy településünknek mibe került az új Faluház.

tése 962 500 Ft-ba került.
A pályázható összeg 50 millió Ft
volt, ebbõl az elnyert pályázat alapján
32.568.284,- Ft-ot ítéltek meg a felújítás, eszközbeszerzés és egyéb költsé-

alakult helyzet és megtaláltuk azokat a
szakembereket, akik segítettek nekünk
eligazodni, tanácsaikat követve meghoztuk döntéseinket. Többször leállítottuk
a közbeszerzést, mert újabb és újabb

tünk volna egy belsõ feljárót is a tetõtérbe, hogy legalább tárolásra lehessen
használni a fenti részt, de erre nem volt
már sem idõnk, sem lehetõségünk, mivel módosítani kellett volna az engedé-

Az épület ünnepélyes átadása,
2012. november 17-én
szombaton délután 16,30 órakor

gekre, amelyhez az önkormányzatnak
8.142.000 Ft önrészt kellett biztosítani.

problémák merültek fel, és mi a legtöbbet és legolcsóbban szerettük volna ki-

lyezési tervet, amely többlet költséget
és nagyon sok idõt vett volna igénybe.

Továbbá az IKSZT mûködtetésére 3
évre 6,5 millió Ft mûködési költséget

hozni az átalakításból. A változtatásokra
azért volt szükség, hogy a rendelkezé-

A berendezés és az eszközök már a pályázatban meghatározásra kerültek,

biztosít majd a pályázat. A Hungária
Takarékszövetkezet (régi nevén

sünkre álló hitelkeretet ne kelljen több
millió forinttal pótolni.

ezért nekünk ezeket kellett megvásárolni.

lesz, ahova minden harci lakost
szeretettel várunk.
A részletes programról késõbb
mindenkit tájékoztatunk!
A képviselõ-testület nevében:
Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Zöldhulladék szállítás
A zöldhulladék szállítását november 15-én, csütörtökön

falomb, fanyesedék és egyéb
növényi

kis kötegekben kell kihelyezni.
A kihelyezett hulladékok elszál-

végzi az Alisca-Terra Kft.
Zöldhulladék: kaszálék,

eredetû hulladék. Ép és zárt fóliazsákban, vagy összekötve

lításáról a fent jelzett napon
reggel 6 órától gondoskodnak.

Szemétlerakás
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. jóvoltából megnyitotta kapuit
a hulladékudvar Szekszárdon, a Damjanich utcában. A
hulladékudvar olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a háztartási gyûjtõedényekben, a szelektív
gyûjtõkonténerekben nem helyezhe-

tõk el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani õket.

esetben vesznek át térítésmentesen,
ha az elkülönítetten van válogatva

mentesen veheti igénybe. A szolgáltatási területen mûködõ vállalkozá-

A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegû kérdéssel forduljanak az Alisca Terra
ügyfélszolgálatához.
A hulladékudvarban a következõ
hulladékokat lehet elhelyezni:
Építési törmeléket csak abban az

(pl. tégla, cserép, beton, kõ, föld, stb.).
A hulladékudvar szolgáltatásait
bármely magánszemély a lakcímigazoló kártya és a legutolsó hulladékszállítási számla befizetését igazoló
bizonylat (csekk, átutalási megbízás
másolata) felmutatása után térítés-

sok papírt, mûanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, veszélyes
hulladék esetében szerzõdés alapján
térítési díj megfizetésével vehetik
igénybe a hulladékudvar nyújtotta
szolgáltatásokat.
Harc Község Önkormányzata

A képviselõk tudomásul vették

radt Marsai József képviselõ, tagok:

sajátítás jogcímen az önkormányzat

program II. fordulójába sorolták be

és elfogadták Nagy Lajos döntését,
helyette Nagyné Krizl Edit vállalta,
hogy segíti a képviselõk munkáját.
A Pénzügyi Bizottság elnöke továbbra is Nyúl János képviselõ, tagok: László Lászlóné képviselõ, Marsai József képviselõ,valamint Simcsik
Józsefné és Nagyné Krizl Edit.
Bogáncs Bálint messzire költö-

László Lászlóné képviselõ, Nyúl János képviselõ, valamint Diósiné
Borbély Éva és Horváth Beáta.
A Szociális Bizottságnál nem történt változás, elnöke: László
Lászlóné képviselõ, tagok:Nyúl János képviselõ, Marsai József képviselõ, valamint Õri Istvánné és
Moizesné Nagy Kinga.

tulajdonába. Erre azért van szükség,
mert az Alapítvány nem járult hozzá a
csapadékvíz elvezetés megvalósításához. A pályázatunk szakmailag megfelelt a követelményeknek, de forráshiány miatt tartalék listára került. Mire a
pályázat megvalósítására lehetõségünk lesz, addigra a tulajdonviszonyok is rendezõdnek.

önkormányzatunkat, amelyrõl október 25-én kaptuk meg az értesítést. Az ide szállításáról november
16-ig kell gondoskodnunk.
A Képviselõ-testület a lakásfenntartási támogatásban, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben,
közgyógyellátásban, és az aktív korúak ellátásában részesülõk között

zött, írásban lemondott tagi tisztségérõl, mert nem tud részt venni településünk kulturális életében. Lemondását tudomásul vette a testület, helyére Horváth Beáta került.
A Kulturális Bizottság elnöke ma-

A Képviselõ-testület kisajátítási eljárást kezdeményezett a Harc Jövõjéért
Alapítvánnyal közös tulajdonban lévõ
harci 07/21 hrsz-ú ingatlan megosztásával kapcsolatban. Kizárólag a vízelvezetést szolgáló két árok kerülne ki-

Önkormányzatunk újra csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez. A pályázatok beadásának
határideje 2012. november 23.
A 2012. évi EU Élelmiszersegély

kívánja szétosztani az élelmiszereket. 340 fõ részesülhet a tartós élelmiszerbõl.
A képviselõ-testület nevében:
Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Harc

2012. november 7., szerda

A Művelődési Ház felújításáról

Testületi ülés beszámoló

A harci Mûvelõdési Ház nagyon jól
szolgálta a faluközösséget éveken át.
Természetes, hogy szükségszerûvé
vált a felújítás, átalakítás, hiszen a használat, az idõjárás, az évek nyomot hagytak

Völgység-Hegyhát) hitel formájában biztosította az összes
költséget.
A pályázatnak kötelezõen
elõírt szabályai vannak, amit

Hálásak vagyunk és köszönjük
azoknak a szakembereknek a segítségét, akik részt vettek a pályázat megvalósításában: Hámori Gábor és
Hámoriné Glück Terézia tervezõk,

2012. szeptember 26-án a Képviselõ-testület határozattal elfogadta a
közös önkormányzati hivatal megalakítását, amelyhez Kölesdi központtal Sióagárd, Medina, Kistor-

aljegyzõvel. A köztisztviselõk feladatának meghatározása, munkájuk szervezése jegyzõi feladat, tehát a közös önkormányzati hivatal
átszervezését majd Õk fogják vé-

e a településük a hivatalban helyiséget a járáshoz átkerülõ ügyek intézéséhez és ügysegédi munkakörre ajánlanak-e fel köztisztviselõt.
A mi önkormányzatunk helyisé-

pár órában, amikor a járási hivatal
ügyintézõje Harcon tartózkodik.
Köztisztviselõt nem ajánlottunk
fel a járási hivatalnak.
Nagy Lajos a pénzügyi bizottság

az épületen. A régen filmvetítésre is
használt terem és a hozzákapcsolódó helyiség elvesztette funkcióját.
2008-ban az önkormányzat tudomására jutott, hogy pályázat útján lehetõség lesz a Mûvelõdési Ház felújítására. Akkor a tetõtér beépítésére és az

végre kellett hajtani, annak érdekében, hogy a megelõlegezett összegbõl a pályázati részt
megkaphassuk. Az elszámolást
követõen a pályázatot kiíró
szervezet szigorú ellenõrzés
után folyósítja a támogatást.

más és Harc községek csatlakoznak.
Ez egyben az új körjegyzõséget
is jelentené egy fõjegyzõvel és egy

gezni 2013-ban.
A polgármestereknek el kellett
dönteni szept. 30-ig, hogy biztosít-

get biztosít, hiszen így utazás nélkül, helyben is lehet majd járási hivatalhoz tartozó ügyet intézni heti

elnöke szeptemberben lemondott
tisztségérõl, kérésére a levelét közzé tesszük.

Az eredeti terven a következõket

Misóczki Anikó és Werner Gábor a
projektért felelõs szakemberek, Tokai
János kivitelezõ, Illés József mûszaki
ellenõr, Sörös József villanyszerelõ,
Gárdi Gábor a székek, asztalok, íróasztalok szállítója, MARKER Kft-nek a
könyvtár polcainak, a konyhaszek-

alsó szint felújítására együtt készítették el az engedélyezési tervet. A meg-

2010-ben a választások elõtt a Forst
Kft. kivitelezõvel az Önkormányzat

módosítottuk: A melegítõ konyha helyett teakonyhát kértünk, így nem kel-

rénynek, az elõtér információs pultjának gyártója, Pázmándiné Végh Edit

jelent pályázati kiírás 50 millió Ft –ig
adott lehetõséget az épület felújítására,
de a bekerülési költség jóval meghaladta ezt az összeget, ezért a tetõtér beépítésére így már nem maradt lehetõség. Mivel nem lehetett beadni az elkészített formában az engedélyezési ter-

szerzõdést kötött és megkezdõdött
sokféle szabálytalansággal a Mûvelõdési Ház szétbontása.
Pl. ekkor még nem volt kiviteli terv,
nem voltak engedélyek. Az épületet
leltározás nélkül kiürítették. Közmunkások, védõfelszerelés és munkavé-

lett milliós értékû zsírfogót beépíteni a
szennyvízrendszerbe. A tervezett büfét
elhagytuk, így sok pénzt takarítottunk
meg azzal, hogy elmaradhatott a hozzátartozó vizesblokk megépítése. A nemzetiségi önkormányzatnak, a falugazdásznak, a családsegítõ és gyermekjólé-

vállalkozónak a színpad, a nagyterem,
az elõtér és a hátsó folyosó függönyeinek készítõjének, Csankó Máriának és
Liebhauser Jánosnak a Megyei Könyvtár munkatársainak.
A kivitelezõnek külön köszönjük,
hogy kedvezõ árajánlatot adott az épület

vet, ezért a tervezõvel kötött szerzõdés értelmében 2.280.000,- Ft „bánatpénz” került kifizetésre.

delmi oktatás nélkül bontották szét az
épület belsejét.
A választások után, az új képviselõk

ti munkatársaknak, a civil szervezeteknek a könyvtárban és egy irodahelyiségben biztosítunk lehetõséget az ügy-

elõtti terület térkövezésére, a tetõtéri
ablakok és az összes faburkolat javítására és festésére. Ezek a kiegészítõ mun-

2009-ben Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására nyújtott be pályázatot az önkormányzat, amely tartalmazta egyben az épület belsõ és

szerencsére leállították az így megkezdett munkát. 2011. szeptember 11én új képviselõ-testületet választott a
falu lakossága.

félfogadáshoz.
A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal engedélyezte, hogy a nagytermet három részre osztó tolóajtókat el-

kák nem voltak a pályázat részei, mégis
egy idõben megvalósulhattak, nem kellett újra állványozni és használhatatlanná tenni a bejárat elõtti teret.

külsõ felújítását, eszközbeszerzést és
mûködési költséget is. Ehhez az alsó
szint felújítására készített, a pályázati
kiírásnak megfelelõ újabb terv készí-

A mi feladatunk lett, hogy a szörnyû
állapotban levõ Mûvelõdési Házból használható Faluházunk legyen. Sok idõbe
telt, amíg átláthatóvá vált számunkra a ki-

hagyjuk, ezzel is kb. 1 millió Ft-ot megtakarítottunk. Így megmaradt a nagyterem, amely különbözõ rendezvények
megtartására adhat lehetõséget. Szeret-

A végelszámolás csak a teljes körû
ellenõrzés után lehetséges, akkor derül ki pontosan, hogy településünknek mibe került az új Faluház.

tése 962 500 Ft-ba került.
A pályázható összeg 50 millió Ft
volt, ebbõl az elnyert pályázat alapján
32.568.284,- Ft-ot ítéltek meg a felújítás, eszközbeszerzés és egyéb költsé-

alakult helyzet és megtaláltuk azokat a
szakembereket, akik segítettek nekünk
eligazodni, tanácsaikat követve meghoztuk döntéseinket. Többször leállítottuk
a közbeszerzést, mert újabb és újabb

tünk volna egy belsõ feljárót is a tetõtérbe, hogy legalább tárolásra lehessen
használni a fenti részt, de erre nem volt
már sem idõnk, sem lehetõségünk, mivel módosítani kellett volna az engedé-

Az épület ünnepélyes átadása,
2012. november 17-én
szombaton délután 16,30 órakor

gekre, amelyhez az önkormányzatnak
8.142.000 Ft önrészt kellett biztosítani.

problémák merültek fel, és mi a legtöbbet és legolcsóbban szerettük volna ki-

lyezési tervet, amely többlet költséget
és nagyon sok idõt vett volna igénybe.

Továbbá az IKSZT mûködtetésére 3
évre 6,5 millió Ft mûködési költséget

hozni az átalakításból. A változtatásokra
azért volt szükség, hogy a rendelkezé-

A berendezés és az eszközök már a pályázatban meghatározásra kerültek,

biztosít majd a pályázat. A Hungária
Takarékszövetkezet (régi nevén

sünkre álló hitelkeretet ne kelljen több
millió forinttal pótolni.

ezért nekünk ezeket kellett megvásárolni.

lesz, ahova minden harci lakost
szeretettel várunk.
A részletes programról késõbb
mindenkit tájékoztatunk!
A képviselõ-testület nevében:
Siposné Csajbók Gabriella
polgármester

Zöldhulladék szállítás
A zöldhulladék szállítását november 15-én, csütörtökön

falomb, fanyesedék és egyéb
növényi

kis kötegekben kell kihelyezni.
A kihelyezett hulladékok elszál-

végzi az Alisca-Terra Kft.
Zöldhulladék: kaszálék,

eredetû hulladék. Ép és zárt fóliazsákban, vagy összekötve

lításáról a fent jelzett napon
reggel 6 órától gondoskodnak.

Szemétlerakás
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. jóvoltából megnyitotta kapuit
a hulladékudvar Szekszárdon, a Damjanich utcában. A
hulladékudvar olyan hulladékok átvételére lett kialakítva, melyek a háztartási gyûjtõedényekben, a szelektív
gyûjtõkonténerekben nem helyezhe-

tõk el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani õket.

esetben vesznek át térítésmentesen,
ha az elkülönítetten van válogatva

mentesen veheti igénybe. A szolgáltatási területen mûködõ vállalkozá-

A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegû kérdéssel forduljanak az Alisca Terra
ügyfélszolgálatához.
A hulladékudvarban a következõ
hulladékokat lehet elhelyezni:
Építési törmeléket csak abban az

(pl. tégla, cserép, beton, kõ, föld, stb.).
A hulladékudvar szolgáltatásait
bármely magánszemély a lakcímigazoló kártya és a legutolsó hulladékszállítási számla befizetését igazoló
bizonylat (csekk, átutalási megbízás
másolata) felmutatása után térítés-

sok papírt, mûanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, veszélyes
hulladék esetében szerzõdés alapján
térítési díj megfizetésével vehetik
igénybe a hulladékudvar nyújtotta
szolgáltatásokat.
Harc Község Önkormányzata
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Bogáncs Bálint messzire költö-

László Lászlóné képviselõ, Nyúl János képviselõ, valamint Diósiné
Borbély Éva és Horváth Beáta.
A Szociális Bizottságnál nem történt változás, elnöke: László
Lászlóné képviselõ, tagok:Nyúl János képviselõ, Marsai József képviselõ, valamint Õri Istvánné és
Moizesné Nagy Kinga.

tulajdonába. Erre azért van szükség,
mert az Alapítvány nem járult hozzá a
csapadékvíz elvezetés megvalósításához. A pályázatunk szakmailag megfelelt a követelményeknek, de forráshiány miatt tartalék listára került. Mire a
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határideje 2012. november 23.
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A képviselõ-testület nevében:
Siposné Csajbók Gabriella
polgármester
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Harc Hírei

Roma gyerekek rajzkiállítása

H A R C

A „Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Harc” roma gyerekek
számára rajzpályázatot hirdetett
meg. Célja a régi roma élet - hol
és hogyan éltek, mivel foglalkoz-

korosztály képviselte magát.
Minden résztvevõ jutalomban részesült. Az elsõ három helyezett
pedig külön jutalmat is kapott.
Az elkészült mûveket a Harci ki-

tak õseik - megismertetése volt a
gyerekekkel. 19 fõ vett részt a
rajzpályázaton, melyen minden

állító teremben tekinthették
meg az érdeklõdõk.
Orsós Vendelné

K Ö Z S É G
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Szilveszter

Katalin – Erzsébet bál

Idén a régi hagyományokhoz
visszatérve a Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége rendezi a Szilvesztert a Harci Faluházban. A szokásokhoz híven vacsorával egybekö-

A Falunk Értékörzõ és
Közhasznú Egyesülete
elõreláthatólag 2012. november 24-én (szombaton)
Erzsébet – Katalin bált

tött bál lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak. Bõvebb tájékoztatás késõbb.
Paksi István

rendez.
Részletes tájékoztató késõbb.
Patkó Sándorné

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

H I V A T A L O S

6. szám

L A P J A

www.harc.hu

Tengelicen az óvodások
Október 4-én Tengelicen voltak
nagycsoportosaink, ahol az ottani óvodások szüreti mulatságot
tartottak. Népviseletbe öltözve a
szürethez kapcsolódó dalos játé-

kokat és jeleneteket adtak elõ.
Majd az iskola udvarán folytatódott a bemutató, ahol az iskolások citerazenekara is bemutatkozott a tánccsoportjukkal együtt.

Visszatérve az óvodába a Csurgó
zenekar táncházat tartott az érdeklõdõknek, a többiek az udvar
adta lehetõségeit kihasználva
szabadon játszhattak, kipróbál-

ták a lovaglást is. A jóízû ebéd
után élményekkel gazdagon tértünk haza.
Faludiné
Máté Mária

Csurgó zenekar a harci óvodában

Siómente
Ahogy már a korábbi számunkban megírtuk, Sárszentlõrinc felkereste településünket egy közös

Az elsõ szám két részbõl állna. A
folyóirat elsõ felében minden település a saját történetét, épületeit,

vallomásos rész lenne, ami a településhez való viszonyulást mutatná be. Ilyenek például: a régiek föl-

ban stb. Szintén képanyaggal, de
ez a falu olyan részeit mutatná be,
amiket tán még a helyiek sem vet-

folyóirat kiadásának ötletével. 7
település fogadta el a közös folyóirat kiadását, melynek elsõ

hírességeit mutatná be, hozzá kapcsolódó fotókkal, valamint a március 15-éhez, a forradalomhoz fûzõ-

jegyzések, prózai megnyilvánulások, versek, képzõmûvészeti alkotások, és természetesen helybéliek

tek észre (kilincs, járda, eresz, lépcsõ, felírat, kert, kerítés, pinceboltív, iskolai tábla valamilyen emléke-

száma várhatóan 2013. márciusban jelenik meg.

dõ, a falut érintõ adatot, eseményt
(ha van). A második fele, pedig egy

és elszármazottak vallomásai versben, novellában, esszében, interjú-

zetes felirattal, utcanév tábla, oszlop, ablak, utcarészlet stb.)

Harc község és a Magyar Zarándokút

Október 18-án a Csurgó zene-

ségével, az együtt játszás örö-

kar gyermekeknek szóló mûsorával érkezett az óvodánkba. Erre az alkalomra vendégül láttuk

mével olyan élménybe volt részünk, ami minden gyermek és
felnõtt számára maradandó él-

a társulás három óvodájának
nagycsoportosait.
(Zomba,
Kéty, Felsõnána) A zene segít-

ményekké válik.
Faludiné
Máté Mária

Medinai kirándulás
Borongós, hûvös reggelen tanácstalanul álltunk az iskola ud-

busz követett minket és az elfáradtakat illetve akinek a biciklije

laktanyában végzett tevékenységekrõl.

tempóban indultunk vissza az iskolához. Ez az út, valami miatt

fáradt el, azokat is hozta utánunk. Kényelmes tempóban,
szemerkélõ esõ elõtt érkeztünk a
laktanyába, ahol már nagyon vártak bennünket. Elõször vetítés-

Ezt követõen sétát tettünk a
laktanya területén és megnéztük a különféle harci jármûveket és lánctalpas gépeket. A gyerekek nagy örömére nem csak

sokkal rövidebbnek tûnt, mint a
reggeli!? A suliban a hozott elemózsiából még lakmározott
egyet mindenki és egy kicsi idõ a
játékra is jutott a hazaindulásig.

A Magyar Zarándokút Egyesület
és a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás azzal a fõ cél-

hétköznapok problémáit, kicsit
távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb

Harc – Zomba – Kéty – Hõgyész
érintésével csatlakozna ehhez a
zarándokúthoz, és mutatná be a

útvonalról
tájékoztattuk
a
hõgyészi szervezõket, és Harc
Község nevezetességeit sorol-

varán: elinduljunk-e a várva-várt
biciklitúrára, vagy sem? Egyszer
csak egy halvány napsugár megjelent az égen, s a jobb idõben
bízva nekivágtunk a 2x13km-es

lal alakult, hogy létrehozzák, a
spanyolországi El Camino-hoz

ahhoz, amit keresünk.
A Magyar Zarándokút 2011.

település zarándokok számára
fontos és érdekes nevezetessé-

tuk fel, és adtunk róluk rövid leírást.

útnak. Bizony, az elején nehezen
haladt a csapat. Egyszer-egyszer

sel egybekötött, személyes élménybeszámolót hallhattunk a

megnézni lehetett ezeket, hanem be is ülhettek.

A nagy sikerre való tekintettel
elgondolkodunk újabb úti célok

hasonló, hálózati jelleggel, folyamatosan mûködõ Magyar Zarándokutat. Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a
céltalanságot, kiábrándultságot, egyre nagyobb a stresszben és letargiában élõk száma.

március 31-én hivatalosan is
megnyílt, Esztergomtól Máriagyûdig várja a zarándokokat.
A Magyar Zarándokút a lengyelországi Czêstochowától a bosznia-hercegovinai Meðugorje-ig
tartó nemzetközi zarándokút

geit (templom, kápolnák, Kálvária, kõkeresztek).
Ennek a kezdeményezésnek
az élére Hõgyész Nagyközség
állt: õk próbálják meg egyeztetni az érintett településekkel,
hogy milyen nevezetességeket

A cél az, hogy amennyiben
megnyílik a lehetõség arra,
hogy csatlakozzunk a Magyar
Zarándokúthoz, akkor kész tervekkel rendelkezzünk mind az
útvonalról, mind a nevezetességekrõl, és az esetleges zarándok-

meg is kellett állni, „technikai
problémák” miatt. A harci kis-

Sínai-félszigeten missziót teljesítõ katonák tevékenységérõl, a

Élményekkel telve, jó hangulatban és meglehetõsen gyors

kiválasztásán.
Moizesné Nagy Kinga

Szinte mindenki keres valamit
(saját utat, életcélt, hivatást,

része.
Ehhez a kezdeményezéshez

is mutatnának meg, és merre vezessen a zarándokút a települé-

szállásokról is.
Reméljük, hogy rövidesen si-

társat, boldogságot, Istent). Az
Út bejárása lehetõséget ad arra,
hogy szakítsunk mindennapjaink nehézségeivel, feledjük el a

szeretne csatlakozni Harc Község is, mint egy alternatív, választható útvonal része, amely
Szekszárdtól indulva, Sióagárd –

sek között.
2012. október 10-én újabb
egyeztetésre került sor, ahol az
általunk elképzelt és berajzolt

ker koronázza az elképzeléseinket, és így Harc Község is része
lehet a Magyar Zarándokútnak!
Marsai József

KIÁLLÍTÁS
A Gemenc Foltvarró Kör patchwork munkáiból 2012. november 4-én 16 órakor nyílt meg a kiállítás a Harci Kiállító teremben.
A kiállítást Kusmiczki Miklósné nyitotta meg. Mindenkit szeretettel várnak!

Tiszteljük nagyjainkat!
Október 23. ma piros betûs ünnep. 1956-ban a világot lázba hozó események egyike volt. A
szovjethatalom zsarnoksága el-

A harci kisiskolások és a
nagycsoportos óvodások, szinte az iskola indulása óta hagyományos kegyeleti futással em-

len lázadtak fel a bátor magyar
forradalmárok, és mint 1848-ban

lékeztek meg a nemzeti ünneprõl. A hõsi emlékmûnél

követelték a magyar nép jogait.
11 napig örömmámorban úszott
az ország, de ezt követõen a szovjet tankok vérbe fojtották a szabadság forradalmát és 34 évre elhallgattatták annak hangját.

gyert yagyújtás, virágcsokor,
fõhajtás és rövid megemlékezés idézte meg az 56 évvel ezelõtti hõsöket és világra szóló
tetteiket.
Moizesné Nagy Kinga
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