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A faluház hírei – folytatás a 3. oldalról
„Itthon vagy – Szeretlek, Magyarország!”
A „Itthon vagy, - Szeretlek, Magyarország!”pályázat keretein belül a falunap
folytatásaként reneszánsz ételkóstolóval egybekötött táncházzal várjuk a
kedves érdeklõdõket. Az estet egy közös tûzgyújtással koronázzuk meg!
A falunap idõtartama alatt reggel 9 órától 17 óráig az alábbi útszakaszokon lezárás várható:
❖ Vörösmarty tér és Petõfi utca keresztezõdése (lejtõ tetejétõl)
❖ Vörösmarty tér az Egészségháztól lefele
❖ Jókai utca és a Vörösmarty tér keresztezõdésénél
❖ Faluház elõtti rész a Fõ utca elejéig
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Választás miatt a faluház zárva van
Az önkormányzati választások miatt október 10-tõl október 13ig a Faluház zárva tart. Megértésüket köszönjük!

A bál este 20 órakor kezdõdött, ahol a mulatni vágyók a régi hagyományt felidézve édességeket lophattak a dekorációról.
De a szemfüles csõszök és csõszlányok, - ha idõben észrevették a lopáson ért tetteseket a bíró
elé vitték. A fergeteges hangulatot az elmaradhatatlan tombolasorsolás szakította félbe. Több
mint 200 tombolatárgy került kisorsolásra, melyek között volt
számos értékes nyeremény is. A
sorsolást pedig reggelig tartó
bál követte. Külön öröm volt
számunkra, hogy nem csak helyiek, de a vidékiek is ellátogattak hozzánk és nagyon jól érezték magukat.
Szeretnénk
megköszönni
mindenkinek a segítséget és támogatást, mert nélkülük nem sikerült volna egy ilyen színvonalas szüreti napot megrendezni
Külön megköszönjük mindazoknak, akik az értékes ruháikat
kölcsönadták, illetve segítettek a
lányok és fiúk felöltöztetésében.
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Az óvoda hírei
Szeptember 1-jén az óvoda ismét
megtelt a gyermekek kacagásával,
kicsik sírásával. A tanév végi létszámhoz képest az idei gyermeklétszám csökkenõ tendenciát mutat. Az év közben óvodát kezdõ
gyermekek számával együtt sem
fogjuk elérni a tavalyi létszámot. Jelenleg 10 nagycsoportos, 4 középsõs, 10 kiscsoportos és 5 bölcsõdés
gyermek jár óvodánkba. Most még
a beszoktatás idõszakát éljük,
könnyekkel és nehéz reggeli elválásokkal a szülõktõl. Az elválás, az új
körülményekhez való alkalmazkodás nem csak a gyereknek, hanem
a szülõnek is nehéz. A „beszokás”
idõtartama változik attól függõen,
hogy mennyire stabil, illetve menynyire bizonytalan az anya és gyereke közti érzelmi kötõdés.
Mivel segíthetjük gyermekünk
beilleszkedését a közösségbe?
Nem árt, ha gyerekünket már
jó elõre felkészítjük arra, hogy

milyen élmények, milyen feladatok várnak rá az oviban. Jó, ha
még az óvodakezdést megelõzõen ellátogatunk az intézménybe,
bemegyünk egy kicsit szétnézni,
játszani, ismerkedni az óvó nénikkel. Kívánatos elbeszélgetni
az óvónõkkel a gyerekünk személyiségérõl, szokásairól, arról,
hogy mivel lehet megnyugtatni,
mivel lehet elaltatni, milyen
„anyapótlékot”
(plüss-állatka,
rongyocska) hoz majd magával.
Reggel ne kapkodjunk, sétálva,
beszélgetve vidáman érkezzünk
az oviba.
Ne akarjunk lopakodva eltûnni, a búcsúzkodás jár, de az ne legyen hosszú, hanem szeretetteljes és határozott, még akkor is, ha
sír a gyerek. A legrosszabb, ha
anya is könnyezik, mert ez a kicsiben bizonytalanságot kelt.
Az elsõ hetekben igyekezzünk
korán menni érte. Mondjuk

meg, hogy mikor érkezünk, és az
ígéretünket tartsuk is be.
Amikor érte megyünk ne édességgel, kedveskedjünk. Egy rövidke sétával, játszótéri hancúrozással.
Ne kapkodjunk az öltöztetéssel. Hagyjuk óvodás gyerekünket
önállóan átöltözni. Ne siettessük,
várjunk türelmesen, közben beszélgessünk az óvó nénikkel, a
szülõkkel, olvassuk el a kihelyezett étlapot és kérdezzük meg,
hogy gyerekünk hogy aludt, hogy
evett. A nyugodt, a türelmes és
segítõkész együttlét kicsinyünkre szorongásoldó hatással van,
utat enged élmény- és panaszáradatának. Fontos az anya és a óvodai dolgozók közti barátságos
kapcsolat, mert ez biztosítja a
gyereket arról, hogy mindazokra,
akik napközben mellette vannak,
és rá vigyáznak, ugyanúgy számíthat, mint szüleire.

Hazaérve ne ültessük a televízió elé, még a legkisebbet is vonjuk be a család életébe, a takarításba, a rendrakásba, a vacsorakészítés és a lefekvés elõkészületeibe.
Minden közösségbe járó kisgyermek számára nagyon fontos
az esti meghitt családi együttlét, a
vidám, feszültségmentes beszélgetés, játék, a közös étkezés, és az
esti mese. Ez garantálja a nyugodt, pihentetõ alvást, és a másnapi viszontagságok elviselését.
Ezek után, mire elérkezik az
október, a gyermekek már boldogan jönnek az óvodába és szívesen vesznek részt a programokban, amelyekben ebben a nevelési évben sem lesz hiány. A következõ számban már biztosan be is
tudok számolni jó párról.
Mindenkinek nagyon boldog
és gondtalan tanévet kívánok!
Szakálosné Marosi Ildikó
Tagóvoda vezetõ

Év múlik, évet ér – az iskola hírei
A harci iskolában is megkezdõdött szeptember 1-jén a 2014/2015-ös tanév. Nagy örömmel és szeretettel fogadtuk elsõ osztályosainkat: Illés
Bence, Jankó Bence, Lázár Vanessza, Orsós Nikoletta, Óvári Tímea,
Schmidt Edina, Szabó Kozett és Szegi Bence örömmel és ismerõsként
vették birtokba új „munkahelyüket”. Nem csak iskolásokat fogadhattunk újként: régi-új tanító néni nálunk Vámosi Mariann, aki Tenzi néni helyett oktatja majd gyermekeinket.

Falunap
A Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület 5 települése – Harc, Medina, Kölesd, Kistormás, Sióagárd, valamint a Duna Összeköt Egyesület 3 települése – Pálfa, Kajdacs,
Sárszentlõrinc – közös térségi
programsorozat megvalósításába
kezdett Mátyás király koronázásának 550. évfordulója alkalmából.
A MÁTYÁS KIRÁLY EMLÉKÜNNEP programsorozat keretében mind a 8 településen különbözõ témák köré épített, változatos és érdekes programokkal várják az érdeklõdõket.
A Falunk Értékõrzõ Közhasznú
Egyesülete által elnyert pályázat
szervezésében Harcon „Vásári
Forgatag a Harc Téren” címmel
2014. szeptember 27-én kerül
megrendezésre. Ennek a pályázatnak köszönhetõen a Vörösmarty téren egy 10x15 m-es rendezvény tér kerül kialakításra.
Az eseményre mindenkit szeretettel várunk!

IMPRESSZUM

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

Harc Hírei: Kiadja: AS-M Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztő: Nyul Anett • Tördelő: Árki Attila • E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net • web: www.harc.hu

Bizony ez a nyár is nagyon rövid volt és az esõs idõjárás miatt még
rövidebbnek tûnt. A gyerekek elmondásából is tudjuk, azért igazán
mozgalmas nyár van mögöttük. Volt benne utazás, strandolás, biciklizés, foci, táborozás, játék…. Szinte egy szempillantás alatt eljutottunk
augusztus végéig. Ekkor már nagy a készülõdés: meg kell vásárolni a
tanszereket, a szükséges felszereléseket. Nagy örömmel láttuk, milyen
sok szép és kiváló minõségû ceruza, színes és egyéb holmi lapul a „kincses dobozokban”. Köszönjük, hogy ezzel is támogatják a kedves szülõk gyermekeik eredményes munkáját!

A múlt hónap utolsó napjaiban kiosztottuk az idõben leszállított
tankönyveket. Egy-két apróbb hiányosságtól eltekintve teljesnek
mondható e tekintetben is a gyerekek felszerelése. A hiányok pótlása
a KELLO által folyamatos.
Az igazán nagy meglepetés az volt, hogy kiásásra került az új vár alatti gödör. Cseri Péter, Tóth Gábor, Flach Egon és Vitt Atilla segítségével
a földmunkák elvégzése és a kiásott föld elszállítása is ingyen történt.
Antus Róbertnek
köszönhetjük,
hogy a szükséges
homokot féláron,
80 000
Ft-ért
megkaphatjuk. A
csúszda bebetonozása is kész,
már csak a jó idõt
várjuk, hogy a gépek ideszállíthassák a közel 25m3nyi homokot.
Megtartottuk
az idei elsõ szülõi
értekezletet, melyen tájékoztattuk a szülõket az
elsõ félév tervezett programjairól és az iskolakezdéssel kapcsolatos
tudnivalókról. Ebben az évben az iskolai elfoglaltságok mellett továbbra is foglalkozik a gyerekekkel logopédus és fejlesztõ pedagógus. Új
gyógytestnevelõ tartja a gyógytorna-foglalkozásokat. Ismét lesz furulya szakkör, folytatódik az angol foglalkozás a 4. osztályban és 14 kisgyerekkel a néptánc is. Bár az új szabályok miatt egész napos iskolai elfoglaltságok vannak a gyerekeknek, reméljük mindenki megtalálja
nem csak a kötelességeit, de a szórakozást is az idei tanév mindennapjaiban. Jó tanulást mindenkinek!
Moizesné Nagy Kinga tagintézmény-vezetõ
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Önkormányzati beszámoló

A Faluház hírei

A harci képviselõ-testület tevékenysége 2011 és 2014 között
2014 októberében lejár a 2011. évben megválasztott képviselõ-testület mandátuma, ezért elköszönésképpen szeretném összegezni, hogy az elmúlt 3 év alatt menynyi feladat várt ránk, mennyi
problémát sikerült megoldanunk.
Értelmes önkormányzati munkát folytattunk! Rendbe raktuk a
sok éve elhanyagolt önkormányzati iratkezelést, olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, amelyek
valóban a falu érdekeit szolgálják.
Vegyük sorra az egyes területeket!

Faluház
A szabálytalanul elkezdett, emiatt
leállított építkezést új kivitelezõ
bevonásával folytatni tudtuk.
Több ember önzetlen segítsége
kellett ahhoz, hogy ne vesszen el
a pályázat. Az eredeti tervet módosítani kellett a használhatóság
és a költségkímélés érdekében. Az
idõvel is versenyt kellett futnunk,
hogy a kivitelezés határidõre készen legyen, különben nem kaptuk volna meg az állami támogatást.
A Faluház kiválóan vizsgázott.
Együttmûködve rendezvények
hosszú sorát tarthattuk meg az
átadás óta. Igyekeztünk minél
színvonalasabb és sokrétû programokat szervezni. Minõségi szórakozást, programokat biztosítani mindenki számára – Majális,
pótszilveszter, kiállítások, Mikulás ünnepség, Márton-nap, bábszínház, pedagógusnap, kézmûves foglalkozások, elõadások, ismeretterjesztõ sorozatok, szakkörök, szüreti nap, falunap, elszármazottak találkozója... Az Ilylyés Gyula Megyei Könyvtárral
újra együttmûködve gyarapodott

az állomány, nõtt a látogatók és a
programok száma.

Konyha

Az ANTSZ évek óta jelzett hiányosságokat, melyekben nem történt
változás. Ezért mi a konyhában –
szûkös anyagi kereteink ellenére –
jelentõs fejlesztéseket valósítottunk meg. Értéke kb. 6,65 millió
forint.
Vettünk: új csapot a régi üst folyamatosan csepegõ régi csapja
helyett (50 000 Ft), 2 db kis hûtõt
(100 000 Ft), fagyasztóládát (100
000 Ft), melegentartót (200 000
Ft), fritõzt – 2 kosarast – (100 000 Ft),
háromaknás gázos sütõt (1 millió
Ft), rozsdamentes edényeket, új
étkészletet (500 000 Ft), a szerelési munkák kb. 100 000 Ft-ba kerültek. Vásároltunk ebédhordó triciklit 135 000 Ft értékben.
Pénzhiány miatt már nem tudtuk megvalósítani a konyha sok
éve hiányolt szellõzõ berendezését (1,3 millió Ft), és az új üst vásárlását (1,5 millió Ft) sem.

Iskola

Az új Oktatási Törvény értelmében az iskola állami kezelésbe került. Ez rengeteg szervezési munkát és a közüzemi szolgáltatások
szétválasztása miatt sok kiadást is
jelentett. A villany szétválasztása
1,5 millió Ft, a gázé 500 000 Ft, a
víz leválasztása 100 000 Ft-ba került. Internet használatot biztosítottunk a konyhánál is.

Óvoda

A CSANA (Családi Napközi) helyett óvoda-bölcsõdei szerkezetet
hoztunk létre, így alkalmazhattunk még egy óvónõt, és beiskoláztunk egy fõt gondozónõi tanfolyamra.
Szerencsére még mindig elég

sok gyermekünk van, így változatlanul, tudjuk alkalmazni a három óvónõt, két dadát és a bölcsis csoporthoz az óvodai gondozónõt. Két fõ tanulását is részben
finanszírozni tudjuk.

Sportpálya, öltözõ
Bár nincs sportklub Harcon, a pályát igyekszünk rendben tartani, a
sportöltözõ épületén állagmegóvást végeztünk. A tetõ újraszigetelése 130 000 Ft-ba került, a villanyvezetékek korszerûsítése pedig 150 000 Ft-ba.

Közterületek
A közmunkásoknak nagy területen kell füvet nyírni, ezért a meglévõ fûnyírók mellé két fûkaszát
is vásároltunk 180 000 Ft értékben. A faluház elõtti területet térkõvel borítottuk.
A játszóteret pályázati pénzbõl
megépítettük, 4,5 millió Ft összegû, ehhez önerõként a 27%-os
ÁFÁ-t 1,2 millió forintot kellett
biztosítani. Az iskolai buszmegállóhoz esõbeállót építettünk.
Megoldottuk, hogy a Szekszárdról jövõ buszok az iskola elõtt is
megállhassanak. Tervünk volt a
siófoki buszmegálló térkövezése
is, a térkövet már megvettük, a kivitelezési munka van hátra.
A közvilágítás zavartalansága érdekében karbantartási szerzõdést
kötöttünk az E-ON-al. Az E-ON,
Tóth Gábor megbízott alpolgármester kérése alapján – tekintettel
igen válságos anyagi helyzetünkre
– csökkentette az áramdíjakat. A
közvilágításét 9,8%-kal, az Egészségház, Faluház, Önkormányzati
Hivatal áramdíját 8,5%-kal, az Óvodáét 24,67%-kal csökkentette.
A köztéri padokat, hirdetõ táblákat karban tartjuk.

A Fõ utca alsó részének tönkrement csapadékvíz-elvezetõ árkát
vis major pályázat keretében felújíttattuk. A csapadékvíz elvezetésének megoldására benyújtott
pályázatunk nyert, de a pályázati
pénzeket a kormány még nem
nyitotta meg. A terv megvalósulása után rendezõdni fog a Vörösmarty tér, Jókai utca, Fõ utca,
Kossuth utca csapadékvíz elvezetése.

Közfoglalkoztatás

A közmunkaprogramot a Munkaügyi Központ irányítja, folyamatosan változtatják a feltételeket.
Õk határozzák meg, hogy hány
embert, mennyi idõre és milyen
idõközönként kell alkalmazni.
Speciális foglalkoztatásra is lehetõség volt. Tavaly nyáron indult a diákmunka program,
amely során 1 hónap alatt 6 helyi
diák segítette az önkormányzat
és a faluház munkáját. Majd ezt
követte a kulturális közfoglalkoztatás 2013. december 1.-tõl 2014.
április 30-ig, amely során 3 fõ minimum érettségivel rendelkezõt
alkalmaztunk. 2014-ben folytatódott a nyári 2 hónapos diákmunka, ahol 2-2 diákot foglalkoztattunk, és 2014. szeptemberétõl
pedig újra 3 fõ kulturális közfoglalkoztatott segíti munkánkat.
A 80 év felettieket meglátogattuk, és felköszöntöttük. Volt élelmiszerosztás és faosztás a rászoruló családoknak. Ezekrõl a programokról a mindenkori Harc Hírei újságok beszámoltak.
Köszönöm, hogy bizalmat szavaztak és köszönöm azoknak a
segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt 3 év alatt
eredményesen dolgozhattunk.

Pizsi Party
A 10 és 15 év közötti lányok nagy örömére az
IKSZT munkatársai július 8 és 9 között elsõ alkalommal rendezték meg a „Harci Csajok Birodalma” elnevezésû Pizsi partyjukat, mely nagy
sikert aratott.
Az est egy kis meglepetéssel kezdõdött,
ahol teszteltük a lányok kíváncsiságát. Ezt követõen a résztvevõk rátermettségüket fogadalomtétellel bizonyíthatták.
Tábortûz mellett szalonnát sütöttünk, amit
nagyon élveztek, de a vonalaikra vigyázva
nem vitték túlzásba a fogyasztást. Már itt feltûnt a nekünk, hogy úrhölgyekkel van dolgunk. A vacsorát követõen bevonultak a „királyi terembe” ahol helyet foglaltak a számukra kijelölt páholyban. Mindenki az ajándék
pólóját kövekkel, rajzokkal díszíthette ki saját
elképzelése, ízlése szerint. Az éjszaka folyamán, - mely talán a legnagyobb sikert aratta mindenki topmodellnek érezhette magát, vörös szõnyegen vonulhatott végig, az általa kreált sminkben és ruhakollekciókban.
Az éjszaka zárásaként igazi csajos filmvetítést tartottunk, ahonnan nem hiányozhatott a
pattogatott kukorica és a limonádé sem.
Másnap reggel ugyan fáradtan, de annál nagyobb élményekkel mentek haza a lányok.
Részvételüket egy-egy oklevéllel köszöntük
meg.

Akadálypálya kicsiknek
és nagyoknak!

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
Ügyfélfogadás
Hétfõ:
nincs ügyfélfogadás
Kedd:
8-16 óráig
Szerda:
8-16 óráig
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8-12 óráig
Alpolgármester
Tóth Gábor
Fogadóóra: kedd és szerda 15-16
óráig (elõzetes egyeztetéssel)
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
Faluház – IKSZT
Intézményvezetõ:
Nyul Anett Ágnes
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 7.
Telefon és fax: 06 74/407-266
E-mail: iksztharc@gmail.com
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
Minden hónap utolsó péntekén
17-21-ig tart nyitva a Faluház!
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: pénteken 8:30 -10:30
a Faluház irodahelységében.
Elérhetõség: 0620 532 68 67.

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

Kézmûves hét
Augusztus közepén az „Ügyeskedõ Ügyes Kezek” elnevezésû témahéten délelõttönként és
délutánonként sokszínû foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket. A hét Pekari Bernadett drámapedagógus foglalkozásával indult. A nap folyamán a résztvevõk megismerkedtek a bábozás alapjaival a „Három kismalac és a farkas” címû mesefeldolgozásával, amely során mindenki elkészítette saját új bábjait. Délután 3-4 fõs
csoportokra bontva elõadták saját készítésû
bábjaikkal a mesét.

A hét folyamán a gyerekek többek között
kavicsokat festettek, látványos hûtõ mágneseket és egyedi kulcstartókat is készítettek. Valamint minden résztvevõ itt hagyta a kéz és
lábnyomatát is. Külön köszönjük a Megyei
Könyvtár támogatását.

A fiúk se maradhattak ki
a sorból - Kiképzõ tábor!

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

idõnek köszönhetõen az óvodások és a nagyobb gyerekek is végigugrálták a délelõttöt.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Szekszárdi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai idén is ellátogattak
hozzánk, hogy egy felállított akadálypályán
megmutathassák ügyességüket a gyerekek.
Minden résztvevõnek egy-egy müzli szelettel
kedveskedtek. Az akadálypályát követõen kipróbálhatták a „részeg szemüveget”, amely
nagy sikert aratott.

Ugráljunk, mint a gyerekek…
Az önfeledt szórakozás jegyében július közepén ingyenes légvárral vártuk a gyerekeket az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár jóvoltából. A jó

Az ifjak – egy héttel a behívóparancs utánaugusztus 13-án a harci focipályán a „Katonai
Kiképzõ” Táborban mutathatták meg rátermettségüket, bátorságukat és tudásukat.
Az ifjoncok késõ délután érkeztek meg a
számukra ismeretlen terepre. Egy jó bulinak
gondolták az egészet, de megérkezve az õrmester – Szekeres Milán- szigorú tekintetével találták szembe magukat. Az õrmester az
irodájában várta a katonákat, ahol eligazítást
tartott. Mindenki megkapta a házirendet,
amit az újoncoknak tanulmányozni kellett.

A sorakozót követõen történt a házirend kikérdezése, melynek nem tudása büntetéssel
járt. Amely krumpli és hagymapucolással, közös énekléssel, valamint az izmok megmozgatásával járt.
Vacsorára várva a pihenõidõben a legények az idõt kedvenc sportjukkal, a focivalütötték el. Az evést követõen egy akadálypályán kellett a harcos fiúknak katonai rátermettségüket bizonyítani: padon futottak, háló alatt kúsztak.
Az est fénypontján a legényeknek a bátorságukra volt leginkább szükségük. A próba
ijesztgetésbõl, félhomályos labirintusból, különleges, de néha ijesztõ ételkóstolásból állt.
Az éjszaka filmvetítéssel ért véget.
Másnap az elszánt tanoncok nyakába bátorságuk és kitartások elismeréséül egy – egy
érem került.

Foci
A Kisdorog FC csapata felkereste a foci iránt érdeklõdõ fiataljainkat, hogy lehetõséget biztosítson számukra, hogy egy olyan csapat tagjai
legyenek, akik tudják biztosítani a játékosok
számára szükséges feltételeket - rendszeres
edzés, megfelelõ, karbantartott pálya, eszközök, képzett edzõ. 8 harci fiatal élt ezzel a lehetõséggel, és szeptember 10-tõl hivatalosan is
szerzõdött játékosok. Fiataljaink az U-9 (Bencze
Martin, Illés Bence, Mester Gergõ); U-11 (Lajkó
Zsolt) és U-13 (Gyöngyösi Krisztofer, Kapás
Csaba, Krämer Kristóf, Szabó Krisztián) korosztályban játszanak.
Elsõ tétmérkõzésükön az U-9–esek Bencze
Martin és Mester Gergõ részvételével kiemelkedõ eredményt értek el, U-11-esek Lajkó Zsolt
részvételével elsõ helyezést, az U-13-asok pedig
Gyöngyösi Krisztofer, Kapás Csaba, Krämer
Kristóf és Szabó Krisztián részvételével 3. helyezést értek el. Gratulálunk az elért eredményeikhez és további sok sikert kívánunk!
Akik szeretnének szurkolni fiataljainknak,
azok megtehetik szeptember 28 –án 9 órától
a szekszárdi sportpályán, ahol az U-11 és U13-asok lépnek pályára. Az U-9-esek pedig október 4-én 10 órától a bonyhádi focipályán
mutatják meg ügyességüket.

Pilates
Korosztálytól és nemtõl függetlenül mindenkit
szeretettel várunk a Faluházban Pilates órára.
Minden szerdán 19-20 óráig. Érdeklõdni a Faluházban. Hogy milyen elõnyei vannak?
– megelõzi a hát és a derékfájást
– minden izomcsoportot erõsítõ és átmozgató gyakorlatok
– segíti a gerinc erõsítését és a helyes tartás kialakítását
– szálkás izmot formál

Szüreti nap
Szeptember 13-án került megrendezésre az évtizedek óta tartó hagyományos szüreti napunk.
Az idõjárás viszontagságai miatt sajnos idén a
lovas hintók elmaradtak.
Fényképezés alatt, a várakozókat pogácsával, kuglóffal és innivalóval kínáltuk. A legutolsó a bírói és a jegyzõi páros volt, akiket
nagy füttyszóval köszöntöttek a beöltözött lányok és fiúk, majd indulhatott a menet. Idén
a Vörösmarty teret, a Kölesdi utat, az Alkotmány utcát végül pedig a Petõfi utcát is megjárva érkeztünk vissza a Faluházba, ahol a vacsora elõtt még táncoltak a fáradhatatlan kicsik és nagyok.
(Folytatás a 4. oldalon)

