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BÛNMEGELÕZÉS
„A nyár veszélyei” címmel elõadást tart a Faluház nagytermében Király Balázs, a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Alosztályának õrnagya 2013. július 9-én, 16 órakor.
Várjuk azokat a szülõket, nagyszülõket, fiatalokat, gyerekeket, akik felvilágosítást, tanácsokat szeretnének hallani a kábítószer veszélyeirõl, vagyonvédelemrõl stb.
● ● ●

ADJ VÉRT!
Véradás lesz a Faluház nagytermében július 31-én (szerdán)
13:30-15:00. Szeretettel várjuk
az egészséges, 18 és 65 év közötti ÖNKÉNTESEKET
● ● ●

SZÁMÍTÁSTECHNIKA
TANFOLYAM KEZDÕKNEK

TERVEZETT NYÁRI
GYEREKPROGRAMOK
JÚLIUS-AUGUSZTUS
Kézmûves foglalkozás
A nyári unalom megelõzése érdekében a Családsegítõ Központ munkatársai kézmûves foglalkozást tartanak a könyvtárban július 9-én,
kedden 9:00-11:00 óráig.
● ● ●

MINT A MOZIBAN,
AVAGY MESEVETÍTÉS
A KÖNYVTÁRBAN!

Július 10-én, szerdán 10 órától mesevetítésre várjuk a gyerekeket a könyvtárba. A nagy
melegben limonádéval és pattogatott kukoricával várunk
mindenkit!
● ● ●

Szeptembertõl felnõttek részére, egy kezdõ 20
órás számítástechnika tanfolyamot szervezünk. Kérjük mindazokat, akik szeretnének
részt venni augusztus 16-ig jelezzék a Faluházban.
● ● ●

SÜSSÜNK - FÕZZÜNK EGYÜTT!
Szívesen kipróbálnának jó receptet, a hagyományos és újszerû táplálkozás alapjaival is
megismerkednének?
A kezdõ és haladó háziasszonyok jelentkezését várjuk szeptemberben kezdõdõ fõzéssel
és sütéssel kapcsolatos tapasztalatátadásra, recept cserére.
Akit érdekel, jelentkezzen augusztus végéig a Faluházban.

VARRÁS - KÖTÉS - HORGOLÁS

Szeretnénk a nyár folyamán, fõként a gyerekek részére varró szakkört indítani, hogy megismerjék a varrás - kötés - horgolása alapjait, a
textíliákban rejlõ lehetõségeket, az alkotás örömét. Minden alkalommal egyedi, saját maguk
által készített kézimunkákat vihetnek haza. Az
elsõ alkalomra július 11-én (csütörtökön) 912 óráig kerül sor a könyvtárban.
● ● ●

PALACSINTA PARTY

Szintén a Családsegítõ Központ munkatársai várják a
gyerekeket a Faluházba augusztus 6-án 9:00-11 óráig,
ahol aszfaltrajzverseny, vetélkedõk és palacsinta party
vár mindenkire!
● ● ●

● ● ●

BÁBSZÍNHÁZ

HARCON INDULÓ
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT
NÉMET NYELVOKTATÁS !!!

Érdeklõdni vagy jelentkezni lehet:
Kellig Katharina (német anyanyelvû nyelvtanár) 06204747667 vagy A-Team Innovációs és
Képzési Iroda - Letenyei Gábor (projektvezetõ) 0620 4217617 vagy a Faluházban Nyul
Anettnél 06209452986.

IMPRESSZUM

A bábszínházról és a biciklitúra részletes programjairól Harc honlapján, az IKSZT facebook
oldalán, a hirdetõtáblákon és személyesen a Faluházban tájékozódhatnak!
● ● ●

MACKÓBIRODALOM
KEDVES GYEREKEK! Szeretnénk a segítségetek kérni egy
mackóbirodalom létrehozásához. Ahhoz, hogy sikerüljön,
össze kell gyûjtenünk sok sok különbözõ mackótárgyat
(plüss, kerámia, kicsi, nagy, piros, zöld, legyen
az bögrén, szalvétán, hátizsákon vagy könyvben). A gyûjtéshez kérjétek szüleitek segítségét.
Az összegyûjtött medvékbõl egy kiállítást szervezünk. Kérünk benneteket, hogy segítsetek
összegyûjteni, hogy minél nagyobb legyen a
birodalom. A tárgyakat a könyvtárban tudjátok leadni legkésõbb július 31-ig. A kiállítást
augusztus 16-tól -20-áig tekinthetitek meg a Faluházban.
● ● ●

A KÖNYVTÁR NYITVA
TARTÁSA
MEGVÁLTOZOTT!
A KÖNYVTÁR NYITVA
TARTÁSA:
HÉTFÕ
9:00 - 12:00 és 15:00 - 18:00
KEDD
15:00 - 18:00
SZERDA
9:00 - 12:00 és 15:00 - 18:00
CSÜTÖRTÖK
15:00 - 17:00
PÉNTEK
15:00 - 18:00
SZOMBAT
14:00 - 15:00
VASÁRNAP
ZÁRVA
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás munkaszüneti napokon valamint rendezvények ideje
alatt módosulhat!
● ● ●

VAJDASÁGI SÓS

2013. szeptemberében 88 órás kezdõ német
nyelvtanfolyam indul Harcon.
Elindult a TÁMOP 2.1.2/12-1. "Idegen nyelvi és
informatikai kompetenciák fejlesztése" címû
kiemelt projekt, amelyben a 90 000 Ft értékû
idegen nyelvi képzését az Európai Unió finanszírozza! 95-98%-os a támogatás, tehát csak
4400,- Ft a részvételi díj!
A csoport létszáma pedig 14 fõs lehet, tehát
gyorsan jelentkezzen!
Ha mindig is szeretett volna németül tanulni,
akkor itt a lehetõség: Vidám, játékos és profi
nyelvtanfolyamon nem csak a nyelv alapjait ismerheti meg, hanem egyéni felkészítésben is
részesül!

A sióagárdi Fecske bábcsoport a januári könyvtár megnyitón egy csodálatos fekete színházas
produkciót hozott el hozzánk. Júliusban újra
eljönnek és szintén káprázatos elõadással várják a gyerekeket és felnõtteket is egyaránt.
Lázár Ervin: Virágszemû asztali bábjátékát, valamint a Fehérlófia címû pálcás bábot mutatják
be.
● ● ●

BICIKLI TÚRA BOGRÁCSOZÁS
Augusztusban biciklitúrát
szervezünk gyerekek részére. A túrát követõen a gyerekek és a kísérõk részére
szeretnénk egy igazi nyári
közös bográcsozással lezárni a napot.

Harc Hírei
H A R C

A faluház tervezett programjai

Tészta:
– 80 dkg lisztet 1 dl olajjal egy tálban elkeverni.
– 1 evõkanál cukrot 1 élesztõvel egy pohárba
tenni, felfuttatni egy kevés langyos tejjel.
– Ezt hozzátenni a tésztához + fél liter langyos
tejet.
Ezeket össze kell dagasztani, keleszteni nem
kell! Ha kész, 4 felé kell osztani, kinyújtani, töltelékkel megkenni.
Töltelék:
1 ráma, 3 tojás sárgája, 1 evõkanál só, ezeket simára keverni.
A negyed rész kinyújtott tésztát
megkenjük a töltelék negyed részével, majd felcsavarni, lenyomkodni, hogy téglalap alakú legyen.
A tetejét meg kell kenni 1 egész tojással, amihez kevés piros paprikát kell szórni. Szórhatunk a tetejére szezámmagot vagy köménymagot. Háromszög alakokba felvágni, tepsibe rakni és megsütni.

Harci Hírek: Kiadja: AS-M Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztő: Nyul Anett•Tördelő: Árki Attila• E-mail: onkormanyzat@harc.t-online.hu • web: www.harc.hu
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Az óvoda hírei
A május az anyák napi ünnepségünkkel kezdõdött.
Május 6-án a Csurgó zenekar szórakoztatta gyermekmûsorával nem csak a mi gyermekeinket, hanem a kölesdi
nagycsoportosokat és kísérõiket is. A mûsor után vendégül
láttuk õket gyümölccsel és az általunk készített süteményekkel.
Május 10-e az éves nagy kirándulásunk napja volt. Ellátogattunk Pécsre, ahol megnéztük a Terráriumot, majd az Állatkertet végül a Mecsextrém parkban egy jót játszottunk.
Hazafele Kakasdon fagyiztunk.
Május 23-án Kovács Gábor hangszerbemutatóját néztük
meg a gyerekekkel, ahol megismerkedhettek a különféle
hangszerekkel, egy rendhagyó ének-foglalkozás keretében. Május 31-én évzáróval
zártuk a szorgalmi évünket.
Elbúcsúztattuk a 9 iskolába
menõ nagycsoportos óvodást.
Másnap a Falunap részeként
táncosaink is évet zártak. Igazán tartalmasan, élményekben gazdagon zártuk az évet.
Faludiné Máté Mária

Az önkormányzat hírei
Képviselõ-testületünk április 30ai ülésén hatályon kívül helyezte
az elismerõ címek és kitüntetésekrõl szóló rendeletét és helyette
újat alkotott. Az új rendeletben a
következõ helyi elismeréseket és
címet határozta meg:
– Harc Község rendezett portája elismerés (évente legfeljebb öt adható)
– Harc Községért elismerõ oklevél (évente legfeljebb kettõ adható)
– Harc Község díszpolgára
cím (négyévenként egy adható)
Ebben az évben a képviselõtestület Harc Községért posztumusz elismerõ oklevelet adott
Nagy Jánosnénak, melyet ünnepélyes keretek között Nagy János
vett át június elsején a Faluházban.
Röviden arról, hogy mit köszönhetünk Erzsi néninek:
Nagy Jánosné, Erzsi néni
Sióagárdon született, általános iskolába is oda járt. A szekszárdi
gimnáziumi érettségi után Harcon dolgozott képesítés nélküli
óvónõként. Bekapcsolódott az ifjúsági kulturális csoport munkájába, az irodalmi színpad oszlopos tagja volt. Férjével is ott ismerkedett meg, 1965-ben született meg a fiuk, 1976-ban a lányuk. Erzsi néni átmenetileg Harcon gondnok volt, onnan hívták

haza Sióagárdra az akkori tanácshoz. Anyakönyvvezetõként százkét párt adott össze. Sokat küzdött az akkori vezetõkkel együtt,
hogy Harcon legyen új mûvelõdési ház, könyvtárral - és 1972-ben
lett is. Az utolsó tanácsi ciklusban
tanácselnökké választották. A
Harcon megindult fejlõdés motorja lett: vízvezeték-hálózat, ravatalozó, aszfaltos út és családi házak sora épült.

Amikor Sióagárd és Harc szétvált, Sióagárdtól a II. világháborús
emlékmû felavatásával búcsúzott.
Harcra hazatérve elõbb jegyzõként, majd igazgatási fõelõadóként dolgozott. Tetõ került a kultúrházra, ismét lett önálló, új alsó
tagozatos iskola és egészségház
épült. A falu bekapcsolódott a gázhálózatba, létrejött a takarékszövetkezet helyi kirendeltsége. Sze-

mélyisége, õszintesége a megyei
közgyûlésbe is bejuttatta. 1998ban ment nyugdíjba. A helyi
nyugdíjas szervezet elnökeként
az idõs embereket az ország számos nevezetes és kellemes vidékére eljuttatta. Állandó programjuk volt a közös szilveszter, a borverseny. Erzsi néni munkája átívelt az emberi léten: anyakönyvvezetõként ott volt az új életek
kezdeténél, nyugdíjas vezetõként
az élet alkonyát igyekezett bearanyozni. Jani bácsi mindig büszke
volt feleségére, az emléklap tovább növelheti ezt az érzést.
● ● ●
Közös hivatalunk képviselõ-testületei májusban döntöttek arról,
hogy Kölesd, Kistormás és Harc
részvételével, Sióagárdi központú
intézményfenntartó óvodatársulást hoznak létre. Július elsejétõl a
Sióagárdi Közös Óvoda tagintézménye lett óvodánk, amely továbbra is egységes óvoda-bölcsõdeként mûködik. Óvodánk nyitva
tartása, a dolgozók létszáma, a férõhely nem változott.
A társult óvodákat a Társulási
Tanács által kiválasztott intézményvezetõ fogja irányítani, õ
gyakorolja majd a tagintézmény
vezetõk felett a munkáltatói jogokat, és õ lesz a szakmai irányító.
Az intézményvezetõ és a tagintézmények vezetõinek kinevezése július végén várható.

Május elején Nyul János bejelentette, hogy 2013. május 31-i hatállyal
lemond képviselõi mandátumáról
és minden bizottsági tisztségérõl.
Lemondását a következõkkel
indokolta:
„Úgy tapasztaltam, hogy az
utóbbi idõben a korrekt tájékoztatásból, a döntések meghozatalából sok esetben kihagyott a képviselõ testület, vagy a véleményemet figyelmen kívül hagyták, ill.
nem képviselõ tanácsadók véleménye alapján született intézkedések utólagos „bólogató” képviselõje lettem. Úgy vélem, hogy a
Képviselõ Testület érdemi, hathatós, értéket teremtõ tevékenység
helyett sokkal több energiát fordít a korábbi polgármesterrel való oda-vissza csatározásra, amely
gyûlölködésben nem kívánok tovább részt venni.” Meglepõdve olvastuk az írást, mert Nyul János
egyszer sem jelezte felénk, hogy
problémája van. A képviselõk tudomásul vették a bejelentést.
Õri József, a következõ legtöbb
szavazatot kapott jelölt nem vállalta a megbízást. A következõ legtöbb szavazatot kapott jelölt Paksi István, június 20-án letette az
esküt, a bizottsági tisztségeket is
elvállalta és megkezdte a képviselõi munkát. Õ lett a Pénzügyi Bizottság elnöke, tagja a szociálisés kulturális bizottságnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Harc
Az áprilisi újságunkban már megjelent a közterület - használatról szóló írásunk, emlékeztetõül újra felidézzük:
Képviselõ-testületünk rendeletet alkotott a közterületek használatának szabályairól. A rendelet hatálya Harc Község közigazgatási
területén található közterületekre
és azok használóira terjed ki.
A közterület fogalma: közterület az önkormányzat tulajdonában, kezelésében álló, az ingatlan
nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott belterületi földrészlet - különösen: közút, járda, tér -,
továbbá a magántulajdonban álló
belterületi földrészlet közhasználatra adott része.
A közterületekrõl szóló rendelet
célja, hogy - községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével - szabályozza a közterület-használat
rendjét, az engedélyezési eljárást,
valamint a közterület-használati
díjat.
Közterület-használati engedélyt
kell kérnie az önkormányzattól és
díjat kell fizetnie annak, aki nem a
rendeltetésnek megfelelõen kívánja használni Harcon az utcák
ilyen területét.
Részletek a rendeletbõl:
3) Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közterületen, illetõleg az
alatt vagy felett elhelyezett közmûvek hibaelhárítása érdekében
végzett munkához,
b) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához,
c) Harc, Vörösmarty téren a
menetrend szerinti buszjáratok
autóbuszainak közterületen történõ alkalomszerû parkolásához.
(4) Nem adható közterülethasználati engedély:
a) bûzös, tûz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
erotikus termékek bemutatására
és értékesítésére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit,
valamint a rendezvények alkalmával történõ árusítást.
b) a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ berendezések és anyagok elhelyezésére,
c) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármû közterületen történõ tárolására,
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d) építõanyag, építési törmelék
hatvan napon túli elhelyezésére,
e) üzemképtelen jármû tárolására,
f) park funkciójú zöldterületre,
g.) járdára, tekintettel arra,
hogy az gyalogosforgalmat szolgál.
11. §
Harc, Vörösmarty tér közterületen - tekintettel arra, hogy jelenlegi
állapotában erre nem alkalmas nyilvános rendezvény nem tartható,
valamint közterület-használati engedély erre a területre nem adható.
Közterület-használati díjak
mértéke
1) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, védõtetõ, hirdetõ berendezés, továbbá cég-és címtábla
200,- Ft/m2/hó
2) árusító és egyéb fülke, bódé,
pavilon 2000,- Ft/m2/hó
3) egyes létesítményekhez a
közút területén kívül szükséges
gépjármû várakozóhelyek 5000,Ft/gk/év
4) építési munkával kapcsolatos építõanyag és törmelék elhelyezése 500,- Ft/m2/hó
5) alkalmi árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre 500.- Ft/alkalom
6) kiállítás, sport-és kulturális
rendezvények, mutatványos tevékenység 100,- Ft/m2/nap
7) teher-, áruszállításra szolgáló
gépjármû, mezõgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 72 órán
túli folyamatos tárolására 3000,Ft/gk/hó
8) zöldfelület bármilyen célú
igénybevétele 500,- Ft/ m2/nap
A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A rendelet teljes terjedelmében megtekinthetõ az önkormányzatnál és az interneten.
Kérünk minden harci lakost,
hogy a közterület használatról szóló rendeletünket ismerje meg és a
benne foglaltakat tartsa be. Képviselõink felkeresik majd azokat,
akik nem tartják be a rendeletünkben leírt szabályokat.
2013. évben a törvényi változások miatt meg kellett szüntetni a
Harc Vízmû Kft. mûködését. Harc
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bérleti üzemeltetési szerzõdést kötött az E.R.Ö.V.
Egyesült Regionális Önkormányzati Viziközmû Zrt-vel a harci közcélú ivóvíz ellátó, valamint szennyvízelvezetõ rendszer üzemeltetésére. A változás miatt volt szükség
a mérõórák leolvasására, a tartozások rendezésére.
Sajnos az illegális szemétlerakás

Falunap és elszármazottak találkozója
nem szûnt meg, még mindig vannak olyan harci, esetleg nem harci
lakosok, akik nem tisztelik lakókörnyezetünket és a természetet, akik
nem képesek alkalmazni a szemét
elhelyezés kulturált lehetõségeit.
Harcon megoldott a szemétszállítás, van szelektív hulladékgyûjtési
lehetõség, van zöldhulladék szállítás, lomtalanítás, elérhetõ közelségben Szekszárdon mûködik a hulladékudvar, ahova folyamatosan lehet ingyenesen építési törmeléket,
és egyéb hulladékot szállítani.
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 helyezhetõk el, illetve a lomtalanítás során sem lehet elszállítani õket. A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegû kérdéssel forduljanak az Alisca
Terra ügyfélszolgálatához. A hulladékudvarban a következõ hulladékokat lehet elhelyezni: Építési törmeléket csak abban az esetben
vesznek át térítésmentesen, ha az
elkülönítetten van válogatva (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 térítésmentesen veheti
igénybe. A szolgáltatási területen
mûködõ vállalkozások papírt, mûanyagot és fémet térítésmentesen
adhatnak le, veszélyes hulladék
esetében szerzõdés alapján térítési díj megfizetésével vehetik
igénybe a hulladékudvar nyújtotta szolgáltatásokat.

Hamarosan elkezdõdik a Siófoki buszmegálló felújítása. A munkálatok ideje alatti kellemetlenségek miatt kérjük megértésüket és
együttmûködésüket. Minden segítséget és tanácsot szívesen fogadunk.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a
Harcon élõk többsége gondozza
és rendben tartja udvarát, kertjét,
a háza elõtti területet. A közmunkásoknak, az Értékõrzõ Egyesület
tagjainak, a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatnak, az idõsebb és
fiatalabb önkénteseknek köszönjük, hogy folyamatosan segítenek
a közterületen levõ növények és
tárgyak ápolásában, a fûnyírásban.
HIVATALOS VÁLTOZÁSOK!
Július elsejétõl Oláh Gabriella helyett Szabó Erika látja el a Gyermekjóléti feladatokat.
dr. Gagyi Zsolt helyett László Györgyi a járási hivatal új munkatársa,
fogadóórája: kedd 13 – 16 óráig.
UTOLSÓ LEHETÕSÉG a kutyák
mikro chippel történõ ellátására és
veszettség elleni oltásukra
Felhívjuk minden kutya tulajdonos
figyelmét, aki kutyájának mikro chippel
történõ ellátásról és
veszettség elleni oltásáról még nem gondoskodott,
annak
2013. július 10- én
szerdán 18:00-18:30
óráig a posta melletti területen lehetõséget biztosítunk.
Aki még nem adta le az eb összeírási adatlapot az oltás ideje alatt megteheti, és az adatlap kitöltésében is
segítséget kérhet.
Siposné Csajbók Gabriella

Kulturális események
Majális
Idén a tavalyihoz hasonlóan az idõjárás is kedvezett a Majálisra kilátogatók számára. Délelõtt
hagyományos programokkal vártuk a gyerekeket és felnõtteket egyaránt.
A gyerekekre játékos sorversenyek és
ügyességi feladatok vártak. Voltak hagyományos (kötélhúzás, talicska) és új feladatok is
(japán foci, bombázó). A játékban résztvevõket különféle nyalánkságokkal jutalmaztuk.
Akik nem fáradtak el, azok számára 5 állomásból álló csapatvetélkedõt tartogattunk még a

Képek a majálisról

A hulladékudvarban elhelyezhetõ hulladékok

délelõtt folyamán, ahol gyümölcs- és zöldség
kóstolás, puzzle, találós kérdések, kvíz feladatok és rejtvények tették próbára a csapatokat.
Minden csapat díjazásban részesült.
A felnõttek számára délelõtt, a szokásos kispályás labdarúgásé volt a fõszerep, ahol 4 csapat mérte össze erejét. A legfiatalabb játékos, a
legtöbb gólt rúgó és a legjobb kapus külön elismerésben részesült.
14 órától Toma és csapat várta népi- és történelmi játékokkal a helyi és vendég gyerekeket. Kipróbálhattak ügyességi, gyorsasági játékokat pl: a hordólovaglást, a népi diókirályt, a

Fülöp - szigeteki krumpli vívást stb.
A nap folyamán a harci óvoda vállalkozó
szellemû jelenlegi és nyugdíjas dolgozói lángost sütöttek a kilátogató gyereknek és felnõtteknek. Hõsies volt részükrõl a nagy melegben
való egész napos munka, de mint a kép is mutatja megérte.
Kis csúszással, de sor került a 11-es rúgó versenyre is, amelyre nem csak a helyiek, hanem
a vendég gyerekek kísérõi is beneveztek. A
nap zárásaképpen pedig a hölgyek és urak
mérhették össze focitudásukat.
(Képek a 3. oldalon)

„Hazatérni kis falumba mindig jó nekem,
Melegség gyúl szívemben, és könnyes lesz szemem.
Jóbarátok, ismerõsök körbevesznek engem,
Szavaikkal, mosolyukkal simogatják lelkem…”
Kolbert Sándor: Hazatérés
A Faluházban a folyamatosan érkezõ vendégeket reggel 9 órától fogadták önkénteseink, ahol a regisztráció után innivalóval és finom házi süteményekkel kínálták a meghívottakat. Délelõtt, a látogatók körbejárhatták a falut, betekinthettek
helyi intézményeinkbe - óvoda, iskola, községháza, templom, egészségház, faluház - ahol a gyerekek rajzait, festményeit, a kézimunka szakkör patchwork és
horgolt munkáit, Mátis András judós eredményeit, valamint Szabó Zoltán festményeit és pirogravírozott munkáit csodálhatták meg. Az újonnan elkészült néprajzi gyûjteményünk kiállítását valamint a nemzetközi hírû Brill pálinkaházat is
megnézhették. Azok, akik a faluházban maradtak, a kivetítõn régi fényképeken
saját magukat, rokonaikat, ismerõseiket fedezhették fel, ismerkedhettek, beszélgethettek egymással.
Délután 2 órakor kezdõdött az ünnepi köszöntés, melyet Simcsik Józsefné
saját versével nyitott meg. Ezt követõen Siposné Csajbók Gabriella mondott
beszédet, külön köszöntötte jelenlevõ díszpolgárainkat: dr. Sudár Gézát és
Horváth Jánost. Megköszönve a községért tett több évtizedes közszolgálatáért,
a közösségi feladatokhoz, a falu kulturális életéhez való példaértékû hozzáállásáért "Harc Községért" önkormányzati posztumusz kitüntetést kapott Nagy
Jánosné melyet férje, Nagy János vehetett át. Külön köszöntötték pedagógus
nap alkalmából a jelenlevõ nyugdíjas pedagógusokat.
A 15 órakor kezdõdõ misét követõen indult a nagy sikert aratott kulturális
mûsor, amely a helyi óvodások és iskolások táncos évzárójával kezdõdött a
Bartina zenekar kíséretével. A gyerekek nem csak tánctudásukkal, hanem
versmondással, és énekkel is elkápráztatták a közönséget. A kicsik után a nagyok következtek. Felléptek a Harci Lila Orgonák, a Rozmaring dalkör és az Angyali Harciak tánccsoportja.
A színes délutáni program hagyományos bállal zárult. A hangulatos rendezvény sokak számra emlékezetes találkozás és beszélgetés színhelye volt. /Képek a rendezvényrõl a galériában/.
Az ember igazi értékét leginkább a közösségért végzett önzetlen munka adja meg. E munkák között is kiemelkedõ a kultúra érdekében végzett tevékenység. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy nem vesztek el az alkotó energiák, hiszen évrõl évre jelentkeznek az újat akarók és segítõik. Köszönjük, mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult a falunapunk és az elszármazottak találkozójának sikeréhez
Sajnos nem mindenki kapott meghívót, pedig a helyi újságban, a honlapon
és a hirdetõ táblákon is közzé tettük és kértük az elszármazottak neveit és elérhetõségeit.
Hogy legközelebb azokhoz is eljusson a meghívónk és velünk együtt tudjanak ünnepelni, kérünk mindenkit, hogy a Faluházba adják le személyesen,
vagy juttassák el e-mailen vagy telefonon keresztül.

Elsõ Harci Népdal Találkozó
2013. június 15-én rendeztük meg az Elsõ Harci Népdal Találkozót a Faluházban apám, Bíró Lõrinc fafaragó emlékére. A székely
himnusz elhangzása után Bíró Lõrinc magnóról megszóló hangja teremtette meg a hangulatot. Közben apám munkásságát ismertettem. A találkozóra 28 csoport és szóló énekes jelentkezett,
többnyire a környékbeli falvakból. A fellépõk és a termet megtöltõ hallgatóság többször fakadt együtt dalra. Ez mutatta, hogy milyen jó volt a találkozó hangulata.
Bíró Vilmos nyugalmazott ének- zene- és tánctanár Zombáról, Moijzer Jánosné és Horváth Györgyné Szekszárdról és
Horváth Beáta Harcról alkották a jelképes zsûrit. Akik csak értékelték és emléklappal jutalmazták a fellépõket.

A találkozó többek támogatásával jöhetett létre. Szponzorálta a harci önkormányzat, Antus Róbert, Viszügyel Klára és
Vígh Ferencné. A szervezésnél és a lebonyolításnál segítségemre volt Mallerné Villányi Piroska, a Rozmaring dalkör tagjai, a Harci Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége elnöke Paksi István és tagjai, valamint Orsós György, aki a zenét szolgáltatta a vacsoránál.
Remélem, hogy a nagy sikerre való tekintettel a rendezvény
egy hosszú sorozat kezdete volt.
Antalné Bíró Jolán

Elsõ harci roma nap

Péntek este egy igazi romabállal kezdõdött az elsõ harci romanap, ahol Dögös Robi volt a zenefelelõs az este folyamán.
Az idelátogatók nagyon jól érezték magukat és egy pörgõs,
hangulatos estének lehettek részesei.
Szombaton délelõtt 11 órától arcfestés és légvár várta a gyerekeket. Délután 1 órától fogadták a szervezõk a meghívott
vendégeket, fellépõket, akiknek ebéddel kedveskedtek. Ez
után következtek a fellépõk. Bemutatkoztak roma tánccsoportok Bátáról, Szedresbõl, Koppányszántóról, de voltak, akik
egyénileg mutatták meg tehetségüket. pl. Csurai Margit Szekszárdról latin slágereket énekelt és Lakatos Zoltán Nagydorogról pedig saját
RAP
szerzeményeit adta elõ. Késõ délután a nagy
hõségben lehetõség volt fagylaltozni és lángost enni.
Közel 130 fõ volt
jelen az elsõ romanapon. Reméljük,
hogy jövõre is egy
hasonló igazi romanapnak lehetünk a részesei.

