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HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕTESTÜLETI BESZÁMOLÓ 
AZ ELMÚLT EGY ÉV MUNKÁJÁRÓL ÉS EREDMÉNYEIRÕL

Tisztelt Harci Lakosok!

A 2014. októberi választások óta 1 év telt el, Községünk Képviselõ Testülete azóta dolgozik Harc községért.
Szeretnénk elõször is megemlékezni Kunfalvi Gábor Képviselõ Társunkról, aki a választásokat követõen olyan
hirtelen távozott közülünk. Õ nem csak egy értékes ember volt, hanem nagy tudással rendelkezett a tele-
pülésünk mûszaki adottságairól, jelen volt minden jelentõsebb beruházásnál az elmúlt 30 év során. Minden-
ki tisztelte és becsülte õt, távozása nagy veszteség településünknek is.
Sok mindenben sikerült a választási programunknak megfelelõen jó eredményeket elérnünk, de õszintén
meg kell vallani azt is, hogy némely ügyekben lassabban haladunk elõre, mint ahogyan azt elõzetesen ter-
veztük. Ennek legnagyobb részben a mûködést nehezítõ bürokrácia az oka, kisebb részben pedig az eb-
ben az idõszakban tapasztalható szûkös pályázati lehetõségek. 
Folytattuk eddigi gyakorlatunkat és továbbra is a lehetõ legkisebb költséggel mûködik községünk vezetõsé-
ge. Minden Képviselõ a törvényi elõírás szerinti minimum összeget kapja havonta bérben és költségtérítés-
ben egyaránt – társadalmi megbízatás keretében, nem fõállásban. Nincsenek év végi prémiumok, sem plusz
juttatások – ebben minden Képviselõ egyetért.
A korábbi települési vezetõ részére a Bíróság által megítélt végkielégítés kifizetésre került, amely a 2015-ös
év mûködési és fejlesztési forrásainak nagyságrendi csökkenését okozta. Ennek közvetlen hatását sajnos
rendezvényeink költségvetésén keresztül lakosaink is tapasztalhatták.
Ennek ellenére nincsenek visszamutogatások a múltba és nincsenek újságcikkek sem a korábbi ciklus ügye-
irõl. Véleményünk szerint a járható út a település érdekeit szem elõtt tartva csak az lehet, ha a lakosság min-
dennapjait nem járja át a helyi politika és a hétrõl-hétre történõ újabb és újabb adok-kapok. A település ve-
zetõinek feladata az is, hogy megteremtse és biztosítsa a nyugodt helyi közéletet mindenki számára.
A választási programunkban ígért fejlesztési elképzeléseinket lépésrõl-lépésre megvalósítjuk. 
Elkészültek idén az útjavítási munkák és átadásra került a megújult Egészségház is, amely az egyik legna-
gyobb beruházás volt településünk elmúlt 30 esztendejében. Így már korszerû körülmények között tud az
egészségügyi stáb mûködni – miáltal emelkedik a helyi betegellátás színvonala is.
A Fõ utcai támfal átépítése elkezdõdött, amely az ott ingatlannal rendelkezõ helyi lakosok biztonság érzetét
növeli és rendezettebb faluképet mutat a Fõ utcán.
Elkészült a Diós utca felújítása vis major alapból.
Beszereztük településünk új Falubuszát, amellyel helyi szervezeteink kirándulásokat tehetnek illetve képvi-
selhetik településünket vidéki rangos eseményeken.
Továbbra is szervezzük és fenn kívánjuk tartani településünk pezsgõ kulturális életét, melyben idén is helyet
kapott a Falunap, a Szüreti bál és több – sokszor lakossági magán kezdeményezésre létrejött – kiállítás, fel-
olvasó est, bál és egyéb szabadidõs tevékenységek. 
Rendezvényeink a kapott visszajelzések alapján színvonalas, jó hangulatúak voltak.
Ezen programok között a fiatalabbak és idõsebbek egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelõt, de ter-
mészetesen továbbra is van lehetõség helyi kezdeményezésre újabb és újabb ötletek megvalósítására akár
a Kultúrházban, akár a sportpályán.
Választási ígéreteink szerint ápoltuk és fejlesztettük településünk külkapcsolatait.
Továbbra is rendszeresen találkozunk a környezõ települések vezetõivel / Kölesd, Kistormás, Medina,
Sióagárd / és jó kapcsolatot ápolunk több közeli, pl. a zombai vagy kétyi vezetõkkel is.
Megosztunk egymással pályázati lehetõségeket és segítjük egymást a térségi közös érdekek mentén.
A megyeszékhely meghatározó vezetõivel és a térségi Országgyûlési Képviselõnkkel is rendszeres jó kap-
csolatot tartunk, segítségüket és információikat Harc község javára fordítva.
Az elmúlt 1 év bebizonyította, hogy községünket, egy Tolna megyei kistelepülést a szûkös pénzügyi forrá-
sok ellenére is lehet a nyugodt közélettel és párbeszédet biztosítva jól vezetni. Ezt az utat kívánjuk folytatni
2016. évben is – választási ígéreteinknek megfelelõen.

Harc, 2015. november 4.

Tisztelettel: Tóth Gábor – Polgármester 
Horváth Rudolf – Alpolgármester
Patkó Sándorné – Képviselõ
Marsai József – Képviselõ

Elmúlt a nyár, itt az õsz,
kampósbottal jár a csõsz…
Ez a nyár is elmúlt. És milyen gyorsan! Alig csuk-
tuk be az iskola ajtaját július elején, pár csodás,
forró nyári nap után hangos lett szeptember 
1-jén a harci iskola is. Minden kisgyerek nagy
örömmel jött gyönyörû, új tanszereivel. A törvé-
nyi változásoknak köszönhetõen minden tanu-
ló ingyen kaphatta meg tankönyveit, munkafü-
zeteit. Nagy köszönet, hogy a szülõk segítségé-
vel mindannyian gyönyörû, kitûnõ minõségû
eszközökkel kezdhették meg a 2015/2016-os
tanévet. 

Hagyományainknak megfelelõen a „tanév-
kezdéssel járó stressz” elûzésére az elsõ napok
egyikén nagy túrát tettünk. Õszi kirándulá-
sunk idén a májusban megnyitott Bati kereszt
kilátóhoz vezetett. Szekszárdra érkezésünket
követõen fagyizással gyûjtöttük az erõt. Izgal-
mas volt, hogy a városban a helyi járatos tö-
megközlekedést is kipróbáltuk. A nehéz tere-
pet, a hosszú gyalogtúrát mindenki végigjárta.
Gratuláció minden résztvevõnknek!!!

Idén elõször
rendeztünk „Csa-
ládi nap”-ot. En-
nek apropóját az
adta, hogy nyá-
ron, 25 év után az
elöregedett és
csúnya tujákat ki
kellett vágni és az
õsz is jócskán ad
munkát az iskola-
udvaron. A kerék-
pártároló állvány-
hoz, a Hermann
Zoltán Bt-nek kö-
szönhetõen in-
gyen jutottunk,
így némi pénz
akadt az örökzöl-
dek megvásárlásá-
ra és a szórakozás-
ra is. Az anyukák

sütivel, pogácsával töltött kosarakkal, az apukák
kerti szerszámokkal érkeztek. Míg a munkála-
tok folytak, a gyerekeket zenés torna, arcfestés,
ugrálóvár szórakoztatta. Ebédre Éva néni és Ma-
rika néni fantasztikus pusztapörköltet fõztek,
melyet délben mindenki jóízûen fogyasztott el.
A gyerekek fáradhatatlanságát és jókedvét bizo-
nyította, hogy a program végén alig akartak ha-
zamenni.  Ugyan, az elsõ idõpontot a rossz idõ
miatt módosítani kellett, a következõ szombat
csodálatos idõjárása kárpótolt mindenkit. Na-
gyon köszönjük a megjelent apukáknak, anyu-
káknak  - a harci iskola minden tiszteletbeli fõ-
kertészeinek - sok-sok munkáját! 

Már októbert írtunk, mikor a zombai iskola
szervezésében sportnapon vehettünk részt.
Ezen a pénteki délutánon a tengelici iskolások
különbusza és a zombai mikrobusz szállított át
bennünket. Ott zumba bemutatón, játékos
sportversenyen és focimeccsen szórakoztak
kisiskolásaink. A sorverseny résztvevõi ap-
róbb-nagyobb ajándékokkal is gazdagodtak. El-
fáradva értünk vissza a suliba.

A közeli hetekben is sok program várta/vár-
ja a gyerekeket. Október 15-én a szegedi
Miniszínház színészei látogattak hozzánk. 

(Folytatás a 2. oldalon)



(Folytatás az 1. oldalról)
Immár második alkalom-

mal varázsoltak színházat is-
kolánk falai közé. Vidám, fon-
tos mondanivalót tartalmazó
elõadásuk tanított, nevelt fe-
lelõsségtudatra, helyes visel-
kedésre a vállalt feladatok el-
végzésének fontosságára. 

És mi vár még a sok okos
iskolásra a tanulás nehéz
munkája mellett?  Fogadó-
óra, Márton nap, nyílt napok és természetesen sok tudás elsa-
játítására szolgáló hétköznapok is mind-mind sok izgalmat, új-
donságot, élményt és tapasztalatot tartogatnak még számunk-
ra. Éppen ezért szinte észre sem fogjuk venni és már el is ér-
kezik az advent, az év legkedvesebb idõszaka. 

Moizesné Nagy Kinga tagint.vez.

Harc

Harc Község Önkormányzata 
Cím: 7172, Harc, Fõ utca 59.

Telefon és fax: 06 74/437-030,
06 74/437-008.

E-mail:
onkormanyzatharc@tolna.net
Honlap: http://www.harc.hu

Ügyfélfogadás
Hétfõ: nincs ügyfélfogadás
Kedd: 8-12; 13-16 óráig
Szerda: 8-12; 13-16 óráig
Csütörtök: 8-12; 13-16 óráig
Péntek: 8-1230 óráig

Fogadóórák:
Polgármester: Tóth Gábor
Elõzetes egyeztetésalapján
Aljegyzõ: Balogh Györgyi
Kedd és szerda 8-12 óráig

Járási hivatal ügysegédje 
kedd 830-1050 óráig

Hatósági ügyintézõ
Baky László 

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

Kölesdi 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: 

Rikker Anita Márta
Megb. helyettes: Patkó Sándorné
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 7.

Telefon és fax: 06 74/407-266
E-mail: iksztharc@gmail.com

Faluház és a könyvtár 
nyitva tartása:

Hétfõ: 08:00 -18:00 
kedd: 08:00 -18:00
szerda: 08:00 -21:00
csüt.: 08:00 -18:00
péntek: 08:00 -18:00
szombat: 14:00 -18:00
vasárnap: 15:00 -17:00

A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint

rendezvények ideje alatt módosulhat!

Családsegítõ Szolgálat
Pilisi Magdolna 

Fogadóóra: hétfõ és kedd 8 -12
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 0630 419 22 93.

Egészségház
Felnõttorvos: Dr. Balogh Adrienn
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 8.

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: 1600 - 800-ig
Hétvégén: 800 - 800-ig

Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens: Sill Ildikó

Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 06 74/ 437-070

Tanácsadás: minden hónap 
elsõ csütörtök: 10:30 -11:30

Rendelési idõ
minden csütörtök: 11:30-13:30

Gyermekügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18.

Telefon: 06 74/318-104
Hétköznap: 1600 - 800-ig
Hétvégén: 800 - 800-ig.

Közérdekû iinformációk

2015/10/28

Harc KKözség ÖÖnkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGÜGYI AALAPELLÁTÁS FFEJLESZTÉSE HHARCON

Az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretében megvaló-
sult a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0050 azonosító számú, „Egészségügyi alapel-
látás fejlesztése Sióagárdon” címû projekt. A mûszaki átadás-átvétel sikere-
sen lezajlott.

A projekt keretében a Harc, Vörösmarty tér 8 szám alatti Egészségház újult
meg. A projekt keretében sor került az épület külsõ, belsõ felújítására, nap-
elem került a tetõre, megtörtént az épület fizikai és infokommunikációs aka-
dálymentesítése.
Az egészségügyi alapellátást biztosító épület felújításával a funkciók éssze-
rûbbé, szervezettebbé váltak, az infrastrukturális ellátottság színvonala javult,
az épület energiatakarékosabbá vált. A projekt keretében orvosi eszközök
beszerzésére is sor került, melyek a háziorvos hatékony munkavégzését se-
gíti elõ. A projekt által javul Harc község társadalmi versenyképessége, illet-
ve az életminõség, egészségi állapot egyéni és közösségi szinten egyaránt. 
A modernebb, jobb kialakítású rendelõk, jobb ellátási körülményeket bizto-
sítanak a település lakosai számára. A felújítási, korszerûsítési munkák követ-
keztében az épület értéke is növekedett. 
Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósulása jobb munkafel-
tételeket teremtett az ott dolgozók számára, illetve korszerûbb, színvonala-
sabb betegellátást biztosít az érintettek számára.
A beruházás befejezési határideje: 2015. október 15.

További információ kérhetõ: 
Tóth Gábor polgármester
Elérhetõség: 0674437030, onkormanyzatharc@tolna.net

Pilates torna hatása:
Pilates torna rehabilitációs célra kiváló, kitûnõ edzési módszer.
Nagyszerû sportolási lehetõség, miközben kíméli az ízületeket.
Karcsú, hosszanti izomzat kialakításában segít és a
mozgásformának köszönhetõen gyorsul az anyagcsere.
Rendszeres pilates tornával jelentõsen fejlõdik a testtudat,
javul az egyensúlyi és a koordinációs készség. Nem mellékes
hatása a mentális fittség, hiszen az edzések kitûnõ alkalmat
adnak a stressz csökkentésére. 
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Talán azt senki sem vitatja, hogy az egyik legnehe-
zebb, legnagyobb odafigyelést és türelmet igénylõ
munka az anyaság. No és persze a legcsodálatosabb
is. Szeretünk hõsökrõl hallani, olvasni, hõsökkel ta-
lálkozni. Nem kell messzire mennünk, hiszen a hét-
köznapok talán legnagyobb hõsei az édesanyák.
Biztosak vagyunk benne, hogy minden anyukának
jól esik, ha kimozdulhat otthonról. Lehet, hogy a pi-
civel együtt, lehet, hogy csak a harci Faluházig jön-
nek el, de sokszor ez is lehet a nap egyik fénypont-
ja.  Találkozhat más anyukákkal, megoszthatják egy-
mással tapasztalataikat, félelmeiket. Lehet, hogy
kap egy nagyon jó tippet, hogy miként oldja meg
az éppen aktuális problémát, egy jó zöldség recep-
tet, amit végre valahára az õ csemetéje is hajlandó
lesz megenni anélkül, hogy az az õ arcában kötne
ki. Vagy csak egyszerûen egy rövid idõre kiszakad
a megszokott otthoni környezetbõl, majd hazaérve

újult erõvel tud hõsként helytállni. Természetesen a másik legfontosabb do-
log, hogy a kicsi is társaságban van, új embereket láthat, új játékokat. Sosem
lehet elég korán kezdeni a szociális környezet kialakítását.

Kifejezetten örülünk, ha ehhez biztosítani tudjuk a helyszínt. Pont ezért
van lehetõség nálunk kéthetente csütörtökön, 9 órakor találkozni és kikap-
csolódni egy kicsit. Ezután is várunk szeretettel minden kedves érdeklõdõt.

Baba-mama klub

Országos
Könyvtári

Napok
Az Országos Könyvtári Napok
idén október második hetére
esett. A cél, hogy minden könyv-
tár felkeltse az emberek érdeklõ-
dését, és becsalogassa õket egy-
egy érdekes programmal. Igye-
keztünk kitalálni olyan progra-
mokat, amelyek a lehetõ legtöbb
korosztályt érintik.  Majd min-
den napra jutott valami, sõt még
vasárnap is nyitva állt az ajtó a lá-
togatók elõtt. A programok a kö-
vetkezõk voltak:

Mesevetítés 

2015. október 5-én meghívtuk az
Óvodásokat egy délelõtti mesevetí-
tésre. Ez egy remek alkalom, hogy
kimozdulva az óvodából - mégis
együtt-  valami klassz dolgot csinál-
janak, amit esetleg ott nem szok-
tak.  Lehetõséget kaptak a válasz-
tásra. Kinyomtatott képek alapján
a Lorax és az Agymanók között
dönthettek. A piciknek szimpati-
kusabb volt az Agymanók.  Ez a me-
se több mint másfél órás, mégis tü-
relmesen végignézték, sõt még él-
vezték is. Bízunk benne, hogy mi-
hamarabb megismételhetjük.

Filmvetítés
2015. október 6-án úgy gondoltuk,
hogy az ovisok után, kedveskedünk
az ifjúságnak is egy vígjátékkal, amit
este 6 órakor vetítettünk. A Vakáció
címû filmet néztük meg. Az üdítõt
és a rágcsálni valót mindenki hozta
magával. A hangulat nagyon családi-
as volt, mindenki kényelembe he-
lyezte magát. Számunkra nagyon
fontos, hogy legyenek olyan fiata-
lok is, akik érdeklõdnek a program-
jaink, rendezvényeink iránt. Ezúton
is köszönjük azoknak, akik eljöttek.
Reméljük a jövõben egyre többen
és többen lesznek.

Kézmûves foglalkozás
2015. október 7-én megtartottuk a
kézmûves foglalkozást, melyre min-
denkit sok szeretettel vártunk.  A
gyerekek minden ilyen foglalkozást
nagyon élveznek,  bizonyára büsz-
kék, ha valami szépet készíthetnek.
Tekintve, hogy Könyvtári Napok
voltak, készíthettek egy nagyon öt-
letes könyvjelzõt, melyhez tetszésük
szerint választhatták ki a kis képet.
Emellett pedig nem felejthetjük el,
hogy beköszöntött az õsz, így mit is
csinálhattunk volna, ha nem egy
gesztenye bábut?  Mindenkit meg
kell dicsérnünk, ugyanis nagyon öt-
letesen, ügyesen dolgoztak.  Már alig
várjuk a következõ foglalkozást.

Augusztus 1-tõl az Óvodafenntartó
Társulás székhelye megváltozott,
Kölesd lett a központ. Ezáltal az óvo-
dánk neve Kölesdi Közös Óvoda,
Bölcsõde és Családi Napközi Harci
Tagóvodája lett. 

Az idei nevelési évben is 29 kis-
gyermek jár az óvodába, ugyan
úgy, mint tavaly. Ez a létszám máju-
sig nõni fog. Most is 5 bölcsõdés
korú gyermekünk van. A dolgozók
létszáma is pozitívan alakult. Az áp-

rilis végén megüresedett óvodape-
dagógusi álláshelyre augusztus 24-
tõl Koppány Teréz óvodapedagó-
gus került alkalmazásba. 

Nagy örömmel tölt el bennün-
ket, hogy az idei évtõl újra vannak
néptánc foglalkozások. Heti rend-
szerességgel az óvodában tartjuk,
17 kisgyermek vesz részt rajta. A
táncoktató Leipod Erzsébet, aki
Szekszárdról jár ki. Szeptember
közepén kezdtük a táncok és éne-
kes gyermekjátékok tanulását és
most úgy gondoljuk, hogy a de-
cemberi karácsonyi mûsoron
meg is mutatjuk, hogy már mit tu-
dunk.

Ebben a nevelési évben is sok
színes programmal, élménnyel kí-
vánjuk gazdagítani gyermekein-
ket. Tervezzük a már hagyomány-
nyá vált egészség hetet, a Márton
napot. Ezek a közel jövõ tervei. És
még sok-sok érdekes mûsorral,
programmal próbáljuk meg minél
érdekesebbé, színesebbé varázsol-
ni gyermekeink hétköznapjait.

Kölesd lett az óvoda központja

2015. szeptember 1-jén elindult az iskolaév. Ugyaneb-
ben az idõpontban lépett életbe az új közétkezteté-
si rendelet. Az új menzareform egyik sarkalatos pont-
ja a só, cukor, zsír fogyasztásának visszaszorítása. Saj-
nos ez a szabály drasztikus válto-
zást jelentett az eddig sem agyon-
dicsért menzakaják terén. A ren-
delet grammban meghatározza,
hogy milyen összetételûek és táp-
anyagtartalmúak lehetnek a men-
zaételek az iskolákban, óvodákban. 

Ennek a reformnak egyik hos-
szú távú célja, hogy a gyerekek
szemléletét és táplálkozási szoká-
sait átalakítsa. A gond, hogy ez a
változtatás nincs összehangolva
az otthoni étkezési szokásokkal,
így a gyereknek semmiféle motivációja nincs, hogy
a hazaihoz képest íztelenebb ételt „legyûrje”. Bi-
zony ehhez hosszabb idõre lesz szükség. A lurkók
fújolnak, a felnõttek mérgelõdnek az íztelen, olykor
felismerhetetlen ételek miatt. Mindig is voltak nép-
szerû és kevésbé népszerû fogások. Sajnos a gyere-

kek nehezen fogadják el az újat. Kérem a szülõket,
kicsit ösztönözzék a gyermekeiket arra, hogy min-
dent meg kell elõbb kóstolni és csak utána döntsön
arról, hogy kéri-e vagy sem. Bizony sok gyerek egy-

bõl azt mondja, amint meglátja az
ételt, hogy õ ezt nem szereti. Kérdé-
sünkre, hogy evett-e már ilyet, csak
enynyi a válasz: nem. Akkor??? Hon-
nan tudja, hogy szereti vagy sem?

Azért nem mehetünk el amellett,
hogy van jó pontja is ennek a ren-
deletnek. A több nyers zöldség illet-
ve gyümölcs, a tejtermékek napi
szinten történõ fogyasztása. A teljes
kiõrlésû kenyér sem tartozik a ked-
vencek közé, de bizony ezt is napi
szinten kell biztosítanunk. Hosszú

idõbe telik, mire gyermekeink elfogadják ezeket a
változásokat. 

Mi, konyhások igyekszünk a megszabott feltételek
mellett is finom ételeket varázsolni az asztalokra.

Komjátiné Tóth Csilla
Élelmezésvezetõ

Változások a konyhákon
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Szeptember 12-én ke-
rült megrendezésre az
évtizedek óta tartó ha-
gyományos szüreti na-
punk. Fényképezés
alatt, a várakozókat po-
gácsával, kuglóffal és in-
nivalóval kínáltuk. Idén
a Vörösmarty teret, a
Kölesdi utat, az Alkot-
mány utcát és a Petõfi
utcát is megjárva érkez-
tünk vissza a Faluházba,
ahol a vacsora elõtt még
táncoltak egyet a kicsi
és a nagyok.

A bál este 20 órakor
kezdõdött, amit éjfél-
kor a tombolasorsolás
szakított meg egy ki-
sebb idõre. Több mint
350 tombolatárgy ke-
rült kisorsolásra, me-
lyek között volt számos
értékes nyeremény is.
A sorsolást pedig reg-
gelig tartó bál követte.
Külön öröm volt szá-
munkra, hogy nem
csak helyiek, de a vidé-
kiek is ellátogattak hoz-
zánk és nagyon jól
érezték magukat.

Szeretnénk megkö-
szönni mindenkinek a
segítséget és támoga-
tást, mert nélkülük nem
sikerült volna a szüreti
napot megrendezni.

Erzsébet és Katalin bál
Tisztelettel kérjük, hogy járuljanak hozzá adomá-

nyukkal az Erzsébet és Katalin bál est fénypontjá-
hoz, a tombolasorsoláshoz. Ehhez szeretnénk kér-
ni az Önök bármilyen anyagi, tárgyi támogatását.
Elõre is köszönjük nagylelkû adományaikat!

Falunk Értékõrzõ Közhasznú Egyesülete

Értéktár kiállítás
Tisztelt Harci Lakosok!

A múlt megõrzése minden társadalom számára nagyon fontos, ennek
része a régi képek, dokumentumok megtartása, továbbörökítése az
újabb nemzedékeknek. Kísérletet tettünk arra, hogy az emlékekbõl
kis ízelítõt adjunk. Tudjuk, hogy a bemutatás koránt sem teljes, ezért
kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja a dokumentumok megõrzé-
sét, hozza el a Faluházba, ott digitalizáljuk és lehetõvé tesszük, hogy
mások is megcsodálhassák. Reméljük, hogy kiállításunk sokaknak
szerez örömet.

A jelenlegi kiállítás megtekinthetõ 215. november 10-ig.
Köszönettel: Faluház dolgozói

Ruhaosztás
Kedves Lakosok!

A Családsegítõ Központ munkatársa ruhaosztást szervez. A ruhaosz-
tás idõpontja: 2015. 11. 17. (kedd) 9.00-12.00-ig. Az adományosztás
a Faluház épületében lesz megtartva.
Kérek minden kedves lakost, hogy elõször a Faluház oldalsó bejára-
tánál jelentkezzenek a Családsegítõ Központ munkatársánál regiszt-
ráció miatt.

Tisztelettel: 
Pilisi Magdolna 

Családsegítõ Központ munkatársa

Közmeghallgatás
Harc Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete ak-
ként határozott, hogy éves
közmeghallgatását 
2015. november 24-én 

(kedden) 17:30 
órakor tartja meg, melynek té-
maköre a szelektív hulla-
dékgyûjtés tapasztalatai.

FELHÍVÁS!
„Ez a vágyam, 
erre gyûjtök!”

A Takarékszövetkezet rajzpá-
lyázatot hirdetett. I. korcsoport:
6-10 éves iskolás korosztály
(2005-2009), II. korcsoport:
11-15 éves iskolás korosztály
(1999-2004). Beküldési határ-
idõ: 2015. november 30. 
FONTOS! Ekkorra a rajznak már
be kell érkeznie a megadott cím-
re, különben nem értékelik azt.
Szabadon választott technikával,
A/4-es méretû lapra elkészített
mûveket várnak, melyek azt mu-
tatják mi a mai fiatalok vágya, mi-
re gyûjtenének. Ha jelentkeznél,
szeretettel várunk a faluházban a
részletekkel!


