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Az óvoda hírei
Az óvodában a május mozgalmasan zajlott, szinte minden hétre jutott egy nagyobb lélegzetvételû és érdekes
program.
Már hosszú évek óta hagyomány, hogy ellátogatunk az óvodásokkal Õri Marika néniék tanyájába. Ez egy egész napos kirándulás, ott ebédeltünk, és amíg az ebéd elkészült, a gyerekekkel
bebarangoltuk a Sió-partot, ismerkedve a vízpart növényeivel,
állataival. Virágot szedtünk, jókat hancúroztunk a jó illatú fûben.
Állatok nyomait figyeltük, próbáltuk kitalálni, vajon milyen állat járhatott erre, honnan jött és merre ment.

Egész héten esett és hideg is volt. Erre a napra viszont kegyes
lett hozzánk az idõjárás, délutánra még a nap is kisütött. Megnéztük a Feszty körképet, a Panoptikumot, a skanzent, a program részeként pedig egy étteremben ebédeltünk.
Érdeklõdéssel figyelték meg a gyerekek a hatalmas körképet,
sok-sok kérdést tettek fel. Ebéd után bejártuk a skanzent, ahol
a szabad tér adta lehetõségeket kihasználva sokat szaladtak, futottak egyik háztól a másikig, érdekességek után kutatva. Öszszehasonlítottuk a régen volt dolgokat a mai kor használati eszközeivel. Majd élményekkel teli tarisznyával 8 óra körül értünk vissza az óvodába.

❖❖❖
A harmadik hétre is jutott nekünk a jóból. Május 22-én gyermeknapot tartottunk. Meghívtuk óvodánkba a társulás többi óvodájának nagycsoportosait.

Mondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli környezetismereti foglalkozás volt. A finom ebéd után pedig a tanya körüli tisztáson
játszottunk, pihentünk. A vidám nap után fáradtan, kicsit „koszosan”, de annál jókedvûbben tértünk vissza az óvodába.

❖❖❖
Május 16-án Ópusztaszerre kirándultunk. Reggel fél 8-kor indultunk, és nagyon bíztunk a jó idõben.

A jókedv fokozásáról a Csurgó zenekar gondoskodott egy
nagyszerû gyermekmûsorral. A zenei élmény után megkínáltuk a gyerekeket süteménnyel, pogácsával, gyümölccsel és
szörpökkel. Majd a közös játék tette még szebbé a napot.

❖❖❖
Május utolsó péntekén volt az Évzárónk. Mûsorral készültek a
kicsik is és a nagyok is.
(Folytatás a 2. oldalon)

Harc
(Folytatás az 1. oldalról)
Sok munkát fektettek ebbe
a programba mind a gyermekek, mind pedig a felnõttek.
A kicsik rövidke verses-énekes mûsorral készültek, a nagyok pedig egy mesejelenetet
adtak elõ, melynek címe A három kívánság volt. Majd pedig egy gyermeklakodalmas
jelenet. Az iskolába készülõ
gyermekek búcsúztatása is
ezen a napon volt. Tizenegy
nagycsoportos kisgyermek
lesz õsztõl iskolás. Ebbõl hét a
helyi iskolában fog tanulni,
míg négyen Szekszárdon kezdik az elsõ osztályt. Kívánok
nekik jó tanulást!
A következõ héten táncos
évzáróval zártuk le az idei
szorgalmi évünket. A Faluház
színpadán mutattuk meg,
hogy mit tanultunk egész év-

ben. A táncoktató Toláczi József vezetésével, az iskolásokkal együtt egy nagyon szép
mûsort láthattak az érdeklõdõk.
A nyáron már ilyen nagy lé-

legzetvételû programjaink
nem lesznek, hiszen a nyár a
pihenés idõszaka annak is,
aki ezt az óvodában tölti. Nekik hetente változó programokat ajánlunk.

A nyárra a kolleganõim és a
magam nevében kívánok
mindenkinek jó pihenést.
Szakálosné Marosi Ildikó

„Június lett és tanév vége…” – az iskola hírei
A legutóbbi cikkünk óta alig
telt el pár hónap, de szinte egy
egész évre elegendõ programmal árasztottuk el kisdiákjainkat.
A nyuszik után meglátogattak minket a rendõrök is az iskolánkban, s a biztonságos
gyalogos és biciklis közlekedésrõl tartottak elõadást.
Májusban se szeri se száma
nem volt a rendezvényeknek:
anyák napi ünnepség megható mûsorral, elõadás a tudatmódosító szerek veszélyeirõl,
író-olvasó találkozó Vigh Balázzsal, Coop élelmiszerbolt
születésnapja ínycsiklandó finomságokkal, jótékonysági
bál jó hangulattal, egészségnap védõ nénivel és egészséges finomságokkal, ERDEI ISKOLA sok bõröndnyi élménynyel…
Júniusban sem hagytuk a

diákokat pihenni. Indult a felmérõ dömping. Azért volt
egy kis lehetõség lazításra is:
a táncos lábúak tartottak bemutatót az év közben meg-

szerzett tudásukról, majd a
Katasztrófavédelemtõl és az
Országos Mentõszolgálattól
kaptunk hasznos ismereteket, például: hogyan kell se-

bet ellátni, légutakat szabaddá tenni, akár életet menteni.
Majd az utolsó napokban
megmérettettek a gyerekek
játékos sportvetélkedõn is.
Az utolsó tanítási hét forróságát úszással enyhíthettük,
ami áttempózott a vakáció elsõ napjaira is. Mindeközben
tanítók és gyerekek kissé fáradtan, de lelkesen készültek
a tanévzáró ünnepélyre. A bizonyítványosztás után mindenki H A P P Y volt. A 27 kisdiák egyharmada kitûnõ
eredménnyel zárta a 2013-14es tanévet, jutalmuk könyv és
oklevél volt. Ezen felül kiemelkedõ teljesítményekért
21 oklevél talált gazdára.
Jó pihenést és feltöltõdést
kívánunk a nyárra mindenkinek! Az ébresztõórát elég
csak szeptember elsején beállítani!
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Az önkormányzat hírei
A Faluház használata
A Faluház használatával és a bérleti díjakkal kapcsolatban fontosnak tartjuk tájékoztatni a lakosságot, ugyanis téves információk terjedtek el a községben. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése miatt, az arra illetékes személyt, Nyul Anettet kérdezzék
meg a faluház használatáról.
A képviselõ-testület 2014. március 27-i nyilvános testületi
ülésen döntött a Faluház termeinek használatáról és bérleti díjairól. Az IKSZT együttmûködési szerzõdés kötésével, térítésmentesen biztosítja a helyi önkormányzat, iskola, óvoda, egyház, falugazdász, valamint a Gyermekjóléti – és Családsegítõ
szolgálat munkatársai számára, valamint programjaik lebonyolításához feltételek mellett biztosítja civil szerveztek és magánszemélyek részére az IKSZT helyiségeit.
Együttmûködõ civil szervezetek részére: térítésmentes: elõadások, gyûlések, próbák, szakkörök, kisebb rendezvények, illetve évi 1 alkalommal a bevételes nagy rendezvények térítés
ellenében: évszaktól függetlenül 10 000 Ft/alkalom az egyéb
nagy bevételes rendezvény.
Az IKSZT helyiségeinek külsõ szervek, magánszemélyek által történõ igénybevétele külön díjazás ellenében, bérleti szerzõdéssel történik. A helyiségek bérleti igénybevételérõl az intézményvezetõ és a bérbevevõ egy alkalomra szóló megállapodást köt, mely rögzíti a bérbevevõ teljes anyagi felelõsségét a
helyiség berendezési tárgyaiért a bérbevétel teljes idejére. Az

igények alapján a helyiségeket bérbe lehet adni, azok rendeltetésszerû és törvényes használata esetén.
A helyiségek használatának idõbeosztása az igénylések sorrendje alapján történik. A bérlõ minimum az adott esemény
elõtt 1 héttel köteles a fenntartónak és az IKSZT vezetõnek
elõzetes bejelentést tenni, majd egyeztetni és a bérleti szerzõdést aláírni. A bérleti díjakat a terembérleti szabályzat határozza meg.

❖❖❖

VAN vagy NINCS Harcon házi segítségnyújtás?
A Tolna Népújság május végi számában téves információ jelent
meg a faluban mûködõ házi segítségnyújtásra vonatkozóan,
melynek egy részét idézzük:
„Kiemelt pont volt a házi segítségnyújtás. Házi segítségnyújtás már két éve nem mûködik a településen, ezt a helyzetet
szeretné az alapítvány orvosolni mégpedig úgy, hogy vállalja a
megszokott színvonalú üzemeltetést.”
Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Rottenbacher Ádámot, a
Szekszárdi Szociális Központ Vezetõjét, aki elmondta, hogy a
községben a Szekszárdi Szociális Központtal együttmûködve
2007 óta folyamatosan mûködik a Házi segítségnyújtás. 2 fõállású és 1 tiszteletdíjas munkatárs látja el napi szinten a feladatokat. Jelenleg 22 fõt látnak el Harcon.

A Faluház hírei
Három bajusz gazdát keres
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatásával vendégül láttuk Vig Balázs gyermekírót, aki a „Három bajusz gazdát keres” címû könyvét mutatta be az iskolásoknak egy interaktív elõadás keretében.
Zsiráf nyakhossz-, puputeve púpossági -,
és krokodilhörgés versenyben is megmérettethették magukat kisiskolásaink. Az
ügyességéért cserébe mindenki kapott
egy eredeti Három bajusz gazdát keres dedikált könyvjelzõt. Az elõadás sikerét mu-

Formáld a tested tüzes latin zenére. Várunk minden zene és tánckedvelõt minden hétfõn, szerdán és pénteken 17:30tól a Faluházba.

TERVEZETT NYÁRI
GYEREKPROGRAMOK

Szüreti nap

A nyári szünetben, hogy a gyerekek ne
unatkozzanak, és ne maradjanak felügyelet nélkül, ezért a Faluház különbözõ programokkal várja a gyerkõcöket.
Minden programunkról külön plakát
készül, melyeket a hirdetõtáblákra illetve az IKSZT facebook oldalára is kiteszünk.

Az idei Szüreti nap 2014. szeptember 13án kerül megrendezésre. Az elsõ megbeszélésre elõreláthatólag augusztus elején
kerül sor, a lakosságot a pontos idõpontról késõbb tájékoztatjuk.

Vásári forgatag
a Harc téren

tatta, hogy a könyvet sokan kikölcsönözték a könyvtárból.
Decemberben újra vendégül látjuk
Vig Balázst, hogy a „Puszirablók” címû
könyvét népszerûsítse.

ZUMBA
Eleged van a hétköznapokból, a mindennapi stresszbõl és kikapcsolódásra vágysz?

Hét Siómenti településsel együtt Harc is nyert a
Mátyás király megkoronázásának évfordulójára
kiírt pályázaton. A rendezvénysorozat a Siómenti Mûvészeti Sokadalom címen indul, és ehhez Harc egy középkori
vásári forgatag megrendezésével kapcsolódik
szeptember 27-án, a
Szent Mihály napi búcsú
elõtti szombaton. Ez a rendezvény ad lehetõséget arra, hogy a Vörösmarty tér
megújítását elkezdhesse a település. A pályázat benyújtója a Falunk Értékõrzõ Közhasznú Egyesülete. Az egyesület vezetése
kéri a Vörösmarty téren lakók, illetve a
teret használók megértését az átalakítás
munkáinak idejére, amely szeptember
elejére befejezõdik.
Az ünnepségrõl részletes tájékoztatást
az újság szeptemberi számában közlünk.

JÚLIUS

Varrás – kötés – horgolás
Szeretnénk a nyár folyamán, fõként a gyerekek részére a a tavaly elindult varró
szakkört folytatni, 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 10–én
(csütörtökön) 15 órától kerül sor a
könyvtárban.

„Palacsinta party”
A nyári unalom megelõzése érdekében a
Családsegítõ Központ munkatársai a tavalyi nagy sikerû Palacsinta partit követõen
idén is finomabbnál finomabb palacsintákkal várják a gyerekeket
július 8-án, kedden 9:00-11:00
óráig a Faluházba.
(Folytatás
a 4. oldalon)
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A faluház hírei – folytatás a 3. oldalról
„Pizsi - party”
Elmúltál már 10 éves, de még nem vagy
15?! Kedved lenne egy igazán csajos éjszakához?! Ha IGEN, akkor 2014. július 8án (kedden) a harci Faluházban a helyed!
Az est programját titok fedi, de az biztos,
hogy a játék és a szórakozás nem fog hiányozni az éjszaka folyamán! Részvételi
szándékodat kérlek, elõre jelezd 2014. július 3-ig Nyul Anettnál!

a biciklivel való
szabályos közlekedésrõl tart elõadást, majd ezt
követõen egy a
kicsik egy könynyebb, a nagyok
pedig egy nehezebb felállított
akadálypályán is
kipróbálhatják ügyességüket. Akinek van,
hozza saját biciklijét!

„Rendõrkutya, avagy
hogyan kapd el a rosszfiúkat”
Tolna Megyei Rendõr Fõkapitányság
Bûnügyi Technikai Osztályának munkatársai 2014. július 29-én, kedden kutyás
bemutatót tartanak a harci focipályán délelõtt 9 órakor.

Ugráljunk, mint a gyerekek…

A létszám korlátozott! Szülõi engedély
kötelezõ!

Akadálypálya
kicsiknek és nagyoknak!
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a
Szekszárdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 2014. július 10-én
(csütörtökön) 10 órától gyerekek részére

Az önfeledt szórakozás jegyében 2014.
július 15-én, kedden 10 órától 14 óráig
ingyenes légvár várja a gyerekeket a Faluház mellett. Rosszidõ esetén késõbb kerül megrendezésre.

Mint a moziban, avagy
mesevetítés a könyvtárban!
Július 17-én, csütörtökön 10 órától mesevetítésre várjuk a gyerekeket a könyvtárba. A nagy melegben limonádéval és pattogatott kukoricával várunk mindenkit!

Irány a focipálya!
2014. augusztus 12-én
(kedd) a Családsegítõ
Központ munkatársai
sportvetélkedõt tartanak a focipályán. Gyülekezõ a Faluházban.

Közérdekû információk
Harc Község Önkormányzata
Cím: 7172, Harc, Fõ utca 59.
Telefon és fax: 06 74 / 437- 030
E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net
Honlap: http://www.harc.hu
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Faluház – IKSZT
Intézményvezetõ: Nyul Anett Ágnes
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 7.
Telefon és fax: 06 74 / 407 - 266
E-mail: iksztharc@gmail.com

Ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás
8-16 óráig
8-16 óráig
nincs ügyfélfogadás
8-12 óráig

Faluház nyitva tartása
Hétfõ:
09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
kedd:
09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
szerda: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
csütörtök: 10:00 -18:00
péntek: 14:00 -18:00
szombat: 14:00 -18:00
vasárnap: 15:00 -17:00

Alpolgármester
Tóth Gábor
Fogadóóra: kedd és szerda 15-16 óráig
(elõzetes egyeztetéssel)

Minden hónap utolsó péntekén 17-21-ig tart nyitva a Faluház!

Aljegyzõ
Balogh Györgyi
Fogadóóra: szerda 8-12 óráig
Járási hivatal ügysegédje
Nyitrai Tamás
Fogadóóra: kedd 13 – 16 óráig
Hatósági ügyintézõ
Baky László
Fogadóóra: szerda délelõtt, idõpont egyeztetéssel
Zomba Általános Iskola Harci Tagiskolája
Intézményvezetõ: Moizesné Nagy Kinga
Cím:
7172 Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon: 74/437-082
E-mail: iskola@altisk-harc.sulinet.hu
Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsõde és Családi Napközi Harci Tagóvodája
Óvodavezetõ: Szakálosné Marosi Ildikó
Cím:
7172 Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon:
06 74/506-099
E-mail:
harciovi@gmail.com

IMPRESSZUM

Könyvtár nyitva tartása
hétfõ:
09:00 -12:00 és 15:00 -18:00
kedd:
15:00 -18:00
szerda:
09:00 -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!
Családsegítõ Szolgálat
Pilisi Magdolna
Fogadóóra: kedd 8 -12 és szerda 8 -11:30 óráig a
Faluház irodahelyiségében.
Gyermekjóléti Szolgálat
Kõhalminé Szabó Erika
Fogadóóra: kedd 8-12 óráig a Faluház irodahelyiségében.

Falugazdász
Grénus István
Fogadóóra: minden pénteken 8:30 -10:30 a Faluház irodahelységében.
Elérhetõség: 0620 532 68 67.
Körzeti megbízott
Csipai János
Elérhetõség: 0630 419 22 93.
Egészségház
Felnõttorvos:
Dr. Balogh Adrienn
Cím:
7172, Harc, Vörösmarty tér
Telefon:
06 74/ 437-070
Rendelési idõ:
hétfõ:
10:00-13:30
csütörtök: 8:00 -11:00
Felnõtt ügyelet
Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 06 74/318 104
Hétköznap:
16:00-08:00-ig
Hétvégén:08:00-08:00-ig
Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens:
Sill Ildikó
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér
Telefon: 06 74/ 437-070
Tanácsadás
csütörtök: 10:30-11:30
Rendelési idõ
csütörtök: 11:30-13:30
Gyermekügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18.
Telefon: 06 74/318-104
Hétköznap: 16-08 –ig
Hétvégén: 08-08- ig
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