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Az óvoda híreiAz iskola hírei

Büszkék vagyunk rá!

Eredményes évet zárt a cselgáncsozó Mátics András

Rejtett tehetség Felhívás

Faluház

A könyvtár megnyitása

Harc HíreiHarc Hírei
A decembert azért szereti felnõtt
és gyermek is, mert sok az ünnep
benne. Így van ez a mi óvodánk-
ban is. Advent elsõ vasárnapjára
ünnepi díszbe öltöztettük az óvo-
dát. Elkészítettük az adventi ko-
szorúkat mindkét csoportban.
December 6-án a Mûvelõdési Ház-
ba jött a Mikulás, aki az ajándéko-
kon kívül egy nagyon kellemes
szórakoztató mûsort adott,
bevonva a gyerekeket is.

A következõ idõszak már
a karácsonyvárásról szólt.
Ajtó-ablakdíszek készültek a
gyerekek által, amit minden-
ki boldogan vitt haza, vala-
mint december 13-án elve-
tettük a Luca napi búzát,
ami karácsonyra kelt ki és
szintén haza vitték a gyere-
kek. Bejglit sütöttünk az
utolsó hétre, amit ebéd
után a gyerekek elfogyasz-
tottak. December 17-én tar-
tottuk az ünnepélyünket,

amit Kovács Gábor zenés-verses
mûsora tett színvonalassá. A „Jé-
zuska” személyre szóló ajándéko-
kat hozott minden kisgyereknek,
amit hazavihettek. A fa alatt még
olyan játék is volt, amivel az óvo-
dában játszhattak.

Január hónapban a szülõk és a
gyerekek is a farsangra készülõd-
nek, mely 2013. február 2-án ke-

rül megrendezésre a Faluházban
délután 15 órakor. Belépõ 300 Ft,
tombola 100 Ft. Mindenkit szere-
tettel várunk!

Faludiné Máté Mária

Január 25-én a félévi értekezlet mi-
att nem lesz napközi! Megértésü-
ket köszönjük.

Január 30-án szülõi értekezlet 17
órától az iskolában.

Az iskolában is készülõdnek a far-
sangi szezonra. 

A farsangi ünnepség 2013. febru-
ár 16-án délután 15 órától kezdõ-
dik a Faluházban. Mindenkit sze-
retettel várnak!

A Faluház nagyterme után 2013.
január 11-én a könyvtárat is ünne-
pélyesen átadták, mely az Illés
Gyula Megyei Könyvtár mozgó-
könyvtári ellátáshoz tartozik. A he-
lyiség berendezésében a könyvtár
dolgozói segítettek. A megnyitón
Liebhauser János, a könyvtár igaz-

gatóhelyettese mondott beszédet.
Ezt követõen a sióagárdi Fecske
Bábcsoport 3 látványos elõadással
örvendeztette meg a felnõtteket és
gyerekeket. Az ünnepség befejezé-
seként a jelenlevõk ismerkedtek a
könyvekkel, az új számítógépekkel
és a játszósarokkal.

A könyvtár szolgáltatásai
Ingyenes:

● beiratkozás
● könyvkölcsönzés
● DVD kölcsönzés
● könyvtárközi kölcsönzés (postá-

zás díja fizetendõ)
● helyben használat 
● internethasználat
● társasjáték használat
● állásajánlatok megtekintése
● önéletrajz készítése (segítség-

nyújtás)
● könyvtári programokon való

részvétel

Térítési díjköteles:
● fénymásolás
● nyomtatás
● szkennelés
● faxolás

Faluház nyitva tartása:
● Hétfõ: 8-12 és 14-18
● Kedd: 8-12 és 14-18
● Szerda: 8-12 és 14-18
● Csütörtök:  10-18
● Péntek: 14-18
● Szombat: 12-16

Minden hónap utolsó péntekén 17-21
óráig tartunk nyitva.
Elérhetõség: 06 20/945-29-86; 06
74/407-266; iksztharc@gmail.com

Nyul Anett

A 15 éves András februárban meg-
nyert magyar bajnokság után or-
szágos rangsorelsõként jutott ki
az Ifjúsági Európa Kupákra, ahon-
nan egy 9. és egy 3. helyet sikerült
elhozni. Eredményei alapján jogo-
sult volt indulni a Montenegrói
Európa Bajnokságon. Ezzel kor-
osztályában Szekszárd legeredmé-
nyesebb sportolója lett 2012-ben.

Õsszel itthon folytatódtak a si-
kerek, a Tenkes Kupát saját és
felnõtt korosztályban is meg-
nyerte, a Paksi Atom Kupán
bronzérmes lett. 

Október eleji vakbélmûtétje
ellenére november 17-én ismét
megvédte magyar bajnoki címét.

Továbbra is stabil tagja az ifjú-
sági magyar válogatottnak, akik
decemberben a felkészülést a ta-
tai olimpiai edzõtáborban kezd-
ték meg a jövõ évi versenyekre.

A Harci Önkormányzat is
büszke András sikereire.

Szeretnénk felmérni az igé-
nyeket egy esetleges, rendszeres,
gyerekeknek tartott judoedzés
iránt. Kérjük, hogy akinek kedve
lenne rá, jelentkezzen a Faluház-
ban.

Siposné Csajbók Gabriella

Szeretnénk, ha a Faluház min-
den harci emberé lenne. Fon-
tos, hogy aktív részesei le-
gyünk jelenünknek, meg tud-
juk beszélni egymással az
együtt átélt élményeket, az el-
olvasott könyvet, vagy csak
éppen szót váltunk a régi ba-
rátokkal, ismerõsökkel, eset-
leg egy vendég elõadóval a vi-
lág dolgairól. Ezért rendsze-
resen szervezünk különbözõ
korosztályoknak programo-
kat (közmûvelõdési, ifjúság -
és egészségfejlesztési stb.)

Hozzanak magukkal igé-
nyeket, ötleteket, hogyan le-
het itt tanulni, szórakozni,
vagy szabadidõt eltölteni.
Próbáljuk meg ötletekkel, új
feladatok közös vállalásával
együtt alakítani jövõnket és
gazdagítani az itt élõk életét. 

Érdemes figyelni az újság-
ban, a faliújságokon, az
IKSZT facebook oldalán a
hirdetéseket, mert szeret-
nénk gazdag programokat a
gyerekeknek és felnõttek-
nek is egyaránt.  

Ny. A.

Ajánlja fel adója 
1%-át a 

Falunk Értékörzõ 
Közhasznú 
Egyesülete
számára.

Adószám: 
18148879-1-17A faluban rejtett tehetségek is vannak, mi sem bizonyítja jobban, hogy Orsós Károlyné (Ibolya) vállalta a gyer-

mekorvosi rendelõ várótermének barátságosabbá tételét, amelyre csodálatos mesevilágot festett segítõivel.
Érdemes megnézni. Ny. AA.
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A Kulturális és Szociális bizottság
2012. december 21-ére egy ked-
ves kis összejövetelt szervezett a
község 75 év feletti lakosai számá-
ra. Ötvennégy idõs embert hív-
tunk meg, de sajnos többen - ko-
ruknál, betegségüknél fogva -
nem tudtak eljönni. Aki kérte, õt
autóval hoztuk el a Faluházba.

A mûsorban elsõként, vetített
képes bemutatón Ady Endre Ka-
rácsony címû verse hangzott el
Szabó Gyula színmûvész elõadá-
sában. Majd az ünnepet köszöntõ
versek és régi szüreti bálos ké-
pek vetítése következett. Nagy
örömmel fedezték fel a képeken
fiatalkori önmagukat és barátai-
kat. Sajnos, nagyon sokan meg-
haltak már közülük. A beszélge-
téshez a vendégeket frissen sült
túrós pogácsával és teával kínál-
tuk. Mindenki örült a találkozás-
nak, jó volt beszélgetni a régi is-
merõsökkel, érdeklõdve néztek
körül a Faluházban.

Búcsúzóul, egy szerény kis ka-
rácsonyi csomagot kapott min-
den vendégünk. Nagyon örül-
tünk a találkozó sikerének, ha

lesz rá módunk, igyekszünk mi-
nél több alkalommal hasonló ösz-
szejöveteleket szervezni.

László Lászlóné

December 20-án állították fel a fa-
lu karácsonyfáját a Faluház mellé,
melyet Soós József ajánlott fel. A
díszeket az Értékörzõ Egyesület
kézimunka szakköre készítette.
Ezúton is köszönjünk Soós József-
nek, a fa állítóknak (Nyul János,
Forray Dániel, Nagy Krisztián és
Nyul Péter) és a kézimunka szak-
körnek a segítséget. 

Ny. A. 

A hetvenöt év felettiek köszöntése Falukarácsonyfa Tájékoztató Karácsonyi
ünnepség

Civil 
együttműködés

Mesedélután

Karate és önvédelemi oktatás!

Adventi koszorú Családsegítő

Korrepetálás

Falugazdász

Pótszilveszter –
Kezdjük vidáman

az újévet!

Szeretnénk a faluban új hagyomá-
nyokat teremteni, innen jött az
adventi koszorú készítésének öt-
lete. Ne csak más településeken,
hanem a sajátunkén is legyen egy
koszorú, amelyet minden évben
felállíthatunk, és amire büszkék
lehetünk. Szeretném megköszön-
ni a segítséget mindenkinek, akik
a koszorú készítésében részt vet-
tek. Ny. A.

Szeretettel meghívunk minden
kedves szórakozni vágyót a 2013.
január 26-án (szombaton) tartan-
dó pótszilveszteri mulatságra a Fa-
luházba. Élõzene, tombola és büfé
biztosítva! Belépõ 300 Ft. Kezdés
20 órakor.

Vállalok 1-5. osztályos gyerekek-
nek házi feladatban való segítést és
korrepetálást. Magyar, matek, né-
met, környezet tantárgyakból.
Házhoz is megyek. 500 Ft/60 perc.
Elérhetõség: 0630/ 5974229

totheszter@gmail.hu
Tóth Eszter

Czencz Péter falugazdász fogadó-
óráit 2013. január 24-tõl a Faluház
irodahelységében tartja csütörtö-
könként 15-16 óráig.

A Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat karácsonyi ünnepséget tartott
a Faluházban. Az ünnepségen fel-
léptek a harci Lila orgonák, majd
ezt követõen minden rászoruló
család ajándékot kapott. A gyere-
keknek egy kisfinomsággal, a szü-
lõknek pedig élelmiszerekkel ked-
veskedtek a szeretet ünnepén. 

Meghívtam a helyi civil szerveze-
teket elsõ féléves program egyez-
tetésére, a Faluház és a civil szer-
vezetek hatékony együttmûködé-
se érdekében. Sajnos kevesen kép-
viseltették magukat, voltak akik
még a meghívót sem fogadták el.
Amely szervezet együttmûködési
megállapodást köt a Faluházzal, in-
gyen használhatja rendezvényei-
hez. 

Ny. A.

Január 25-én délután 17 órától me-
sedélután várja a gyerekeket a
könyvtárban. Választható mesék:
Merida, a bátor; Aranyhaj és a
nagy gubanc; Alfa és Omega, Gru.
A kedvenc mese címét, amelyet
szívesen megnéznének a gyere-
kek, a könyvtárban elhelyezett
mesedobozba kell beledobni. A
legtöbb szavazatot kapott mese
kerül vetítésre, amelyet egy kis be-
szélgetés követne a meséhez kap-
csolódóan. 

Szavazni 2013. január 24. (csü-
törtök) 18 óráig lehet!

Ny. A.

Karate és önvédelmi edzéseket szervezünk kez-
dõk számára a Faluház nagytermében.

A világon számtalan ember ûzi, szinte függet-
len a kortól és nemtõl. Nem kellenek hozzá drá-
ga sporteszközök sem. Úgyhogy, ha mozgásra,
jó társaságra vágysz, ha nem bánod, hogy köz-
ben némi szellemiség is ragad rád, vagy ha úgy
gondolod, hogy gyermeked nevelésében segíte-
ni tudnak, szeretettel várunk!

Amit a karate nyújthat: kondíció, egészség,
harmónia, mozgás, önvédelem, fegyelem-önfe-
gyelem, tisztelet és sport.

Lányok-fiúk, hölgyek-urak jelentkezését vár-
juk 6 éves kortól. Jelentkezni, vagy bõvebb infor-
mációért érdeklõdni a 0674/407-266-os telefon-
számon vagy személyesen a Faluházban lehet. A
jelentkezés határideje: 2013. január 31. Ny. A.

2012. december 14-én a Faluházban köz-
meghallgatás volt, nyilvános testületi ülé-
sünkre 13-an jöttek el. Az ülés elején meg-
köszöntük Dr. Fábián László jegyzõ úr
húszéves munkáját. 

Beszámolóm ismertetése után László Lászlóné a szo-
ciális bizottság tevékenységérõl beszélt, Nyul Já-
nos, a pénzügyi bizottság elnöke megköszönte a hi-
vatal dolgozóinak a bizottság munkájának nyújtott
segítséget, Marsai József, a kulturális és sport bizott-
ság elnöke beszélt az elmúlt évben megrendezett
programokról.

Nagy János volt polgármester kért szót, a régi
idõkre emlékezett.

A járások kialakítása miatt Zomba, Harc és Medina
körjegyzõség megszûnt, mivel Zomba a Bonyhádi
járáshoz, Medina és Harc pedig a Szekszárdi járás-
hoz fog tartozni. Ennek a változásnak az egyik kö-
vetkezménye, hogy jegyzõ úr januártól máshol kez-
dett dolgozni.

2013. január 1-jétõl a Kölesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal jegyzõje (melyhez Kölesd-
Kistormás, Medina, Sióagárd és Harc tartozik) Dr.
Baranyai Eszter lett. 

2013. január 1-jétõl Dr. Gagyi Zsolt, a járási hiva-
tal ügysegédje látja el Harcon az ápolási díjra, a
közgyógyellátásra, az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultsági ügyeket. Ügyfélfogadása Harcon,
az Önkormányzat hivatalában: minden kedden 13-
tól 16 óráig van.

2013. január 1-jétõl a mi iskolánkat is az állam irá-
nyítja, a fenntartás és az üzemeltetés is az õ felada-
ta. Az ide járó diákok és az itt dolgozók ugyanolyan
feltételekkel folytathatják a munkát, mint eddig, az
átalakulás inkább a jogi és pénzügyi területet érin-
ti. Az iskola helyi vezetõje Moizesné Nagy Kinga
maradt, az iskola szakmai irányítását a bonyhádi
tankerület végzi.

Óvodánk új neve 2013. január 1-jétõl Harc Köz-
ségi Óvoda, amit az állam, mint kötelezõ önkor-
mányzati feladatot támogat. Faludiné Máté Mária a
tanév végéig mint megbízott intézményvezetõ lát-
ja el az óvoda irányítását.

Az iparûzési adót megemeltük 1,6%-ról 2%-ra,
mivel az állam ezt várja el az önkormányzatoktól,
és a következõ évben az elvárt adóbevétel alapján
fogja fizetni a támogatást. A kommunális adót nem
emeltük, hiszen sok család még a jelenlegit is ne-
hezen tudja kifizetni. A jogtalanul beszedett talaj-
terhelési díjakat az önkormányzat visszafizeti
azoknak, akik ezt befizették.

A hirdetõtáblákon és a helyi újságunkban felhí-
vást tettünk közre, amelyben az áll, hogy minden
kutyatulajdonosnak kötelezõ kutyáját chippel el-
látni, és ezt bejelenteni az önkormányzatnál. So-
kan kérdezték, hogy lesz-e kutyaoltáshoz hasonló,
szervezett beültetési lehetõség. Dr. Fisi István ál-
latorvos azt ígérte, hogy majd az oltás elõtt, ha tar-
tósan enyhül az idõ, meghirdet egy ilyen alkalmat
is, de akinek módjában áll, az végeztesse el. Az ön-
kormányzatnál csak azoknak kell bejelenteni,
hogy megtörtént a beültetés, aki nem Dr. Fisi Ist-
vánnal végezteti.

A Fõ utcai közterületen lévõ lépcsõt (a régi tejcsar-
nok épületénél), hónapokkal ezelõtt lezártuk, mert
veszélyesnek nyilvánította az Építésügyi Hatóság.
Év végén azt a felvilágosítást adták, hogy még nem
engedélyezik az átjárást.

A veszélyes kátyúk feltöltésére megbíztunk egy
vállalkozót, aki elkezdte a munkát, de a téli idõjá-
rás miatt még nem tudta befejezni.

Az iskola elõtti megállóhoz buszvárót vásároltunk,
a térkövezést az idõjárás enyhülésekor elvégzik köz-
munkásaink.

Az IKSZT munkatárs státuszra kiírt pályázat el-
bírálása megtörtént, Nyul Anett harci lakost válasz-
totta meg a képviselõ-testület. Anett állandó he-
lyettesítését Patkó Sándorné végzi majd közérde-
kû önkéntes foglalkoztatottként.

A konyhánál már régóta elõírták, hogy melegen
tartót, fritõzt kell használni, a csurgató rozsdás
volt, a sütõ, a konyhai mérleg tönkre ment, az élel-
mezésvezetõi munkához új számítógépes prog-
ramra volt szükség. Mostanra ezeket megvásárol-
tuk.

A szociális étkeztetést továbbra is igénybe lehet
venni, a Kormányhivatal véglegesítette az enge-
délyt.

Az önkormányzat ügyfélfogadási rendje:
● Hétfõ: nincs ügyfélfogadás
● Kedd 8-16 óráig,
● Szerda 8-16 óráig,
● Csütörtökön 8-16 óráig,
● Péntek 8-14 óráig.

Az önkormányzat pénztárának nyitvatartása:
keddtõl-péntekig 8-12 óráig.

Dr. Baranyai Eszter jegyzõ fogadónapja: csütör-
tökön 8-12 óráig.

A járási hivatal munkatársa Dr. Gagyi Zsolt, ügy-
félfogadása: kedden 13-16 óráig.

A polgármester fogadóórái: kedd, szerda és csü-
törtök 15-16 óráig (elõzetes egyeztetéssel).


