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SOLT- RÉVBÉRPUSZTÁN JÁRTAK AZ 

ÓVÓDÁSOK (2012.05.08.)

A hagyományukhoz 
híven, az idén is kirándulni
voltak a harci óvodások. Az 
idei uticél a Solt-Révbérpusztai 
lovascentrum volt.

A hagyományőrző 
pusztaprogram tízóraival 

(kemencében sült tejfölös lángos, üdítő) kezdődött, 
mellyel mindenkit megvendégeltek. Ez követően egy 
hangulatos lovaskocsikázásra invitálták a gyerekeket, 
mely során megismerkedhettek a változatos és 

csodálatos tájjal. 
A kocsikázás után

különféle kézműves bemutatókat 
láthattak: patkoló kovács, 
szőnyegszövő, hímző, fazekas, 

stb. Rövid séta után a parasztudvarban 
megtekinthették a tájházat, valamint az őshonos 
magyar háziállatokat (szürke marha, mangalica, 
racka, magyar félvér ló, szamár, stb.) 

Ezután egy igazi kiskun ételekből álló ebéd
következett (aranysárga tyúkhúsleves
lúdgégetésztával, marhapörkölt pásztortarhonyával és 
káposztasalátával, kukoricalepény szilvalekvárral).
Közben a helyi citerások vidám hangulatot 

teremtettek, az óvodások még 
táncra is perdültek.

A pusztaprogramot 
lendületes csikósbemutató
zárta, majd a gyerekek maguk 
is kipróbálhatták a lovaglást és 
a szamaragolást.

Hazafelé Dunaföldváron fagyiztak, mindenki 
élményekkel gazdagodva térhetett haza.

A kiránduláson készültképek megtekinthetők a 
www.harc.hu honlapon

Ny. A.

ÓPUSZTASZERRE KIRÁNDULT AZ ISKOLA (2012. 05. 18.)

Mi negyedikesek – történelmi olvasmányainkból – már sok ismeretet szereztünk a 
honfoglalásról. Éppen ezért nagyon örültünk, mikor megtudtuk, hogy a Nemzeti Történeti 
Emlékparkba utazunk tanév végén.

Vidám, daloktól hangos gyerekcsapat szállt le a buszról azon a helyen, ahol 
Magyarország megszületett. Ez aztán tanulmányút volt a javából! Néhány órára az ősök 
életét élhettük: a Feszti körkép bevezetett minket a harcias 
magyarság vándorútjának végpontjára. Lovasbemutatót láttunk a 

harcmodorukról, jártunk a jurtákban, a panoptikumban a vérszerződés elevenedett meg 
szemünk előtt. Ősmagyar ruhák, tárgyak, ételek, fegyverek, lószerszámok.

A Skanzenben nem az ezeréves, hanem „csak”száz éves pusztai világ kelt életre: 
tanyasi iskola, szatócsbolt, szélmalom, parasztház, gémeskút, régi idők szívmelengető 
csecsebecséi. A sok látnivaló mellett jó volt hallgatni az ízes „szögedi” tájszólást. 
Tájjellegű ételt sajnos nem kóstoltunk, de megtette a hazai harci szendvics is.
Hogy soká emlékezzünk erre a híres–neves helyre vettünk egy–két ópusztaszeri emléket. 
De a legtöbb dolgot inkább szívünkbe– eszünkbe zártuk! Élményektől, fagyitól feldobódva, egy cseppet se fáradtan 
értünk haza.



                                                                                  A 

harci negyedikesek

A kiránduláson készültképek megtekinthetők a www.harc.hu honlapon

                                                                                                                                                                                                                                              

HARC HÍREI - TÁJÉKOZTATÁS

Sötét völgyben tölthettek egy napot 

    
Szorgalmas és 

lelkiismeretes munkájukért 
jutalomból kirándulni mehettek 
az áprilisban és májusban 
foglalkoztatott közmunkások. A 
helyszínt és a programot ők 
választották. Az időjárás 
kedvezett a szabadtéri főzéshez 

is. Jól érezték magukat, sokat viccelődtek és 
nevetgéltek.

                                     Ny. A.

A kiránduláson készültképek megtekinthetők a 
www.harc.hu honlapon

Pedagógusnap – június első vasárnapja

Május 31-én a képviselők ebből az 
alkalomból virággal köszöntötték és finom falatokkal
vendégelték meg az óvoda és az iskola dolgozóit. 

Igazi meglepetés volt, hogy három régi 
tanítvány: Pál Diána, Renczes Éva és Tóth Eszter 
verset mondott egykori nevelőiknek.

Az ünneplés után lehetőség volt arra, hogy 
megbeszéljék a felmerülő problémákat, feladatokat, 
mindenki elmondhatta kérését, ötletét.

László Lászlóné

Rendkívüli énekóra Harcon 

A BONI Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Népzenei                                         
tagozatának tehetséges diákjai nagyon színvonalas műsort adtak elő pénteken délelőtt az 
óvoda tornatermében óvodásainknak, iskolásainknak és az érdeklődőknek.

A vendég diákok nagybőgőn, hegedűn, brácsán játszottak. Különböző
népdalokat adtak elő, sőt még egy kis éneklésre is rávették a harci gyerekeket. A kicsik,
a nagyok és a felnőttek is élvezték az előadást. 

Ny. A.                                                                              

Búcsú az óvodától

Az óvodások ballagása június 1-én 17 órakor kezdődött az óvoda tornatermében. A 
gyerekek nagy izgalommal várták, hogy bemutathassák műsorukat. A nagycsoportosok bátran 
adták elő „A három nyúl” „A kőleves” és „A Rigócsőr király” című darabot, melyre Faludiné 
Máté Mária  készítette fel őket. A kiscsoportosok és a középsősök Szakálosné Marosi Ildikó 
segítségével megtanult versikéket, dalokat és táncot adtak elő.

A műsor zárásaként a ballagó gyerekek meglepetéssel kedveskedtek az őket éveken 
keresztül tanító, nevelő, segítő óvónőknek és dajkáknak.

5 nagycsoportos vett búcsút az óvodától, ahol 3-4 évet töltöttek. Szeptembertől egy
számukra még ismeretlen, de kíváncsian és érdeklődve várt „világ”, az iskola nyitja meg kapuit. 

     Ny. A.

Rozmaring dalkör

Bíróné Antal Jolán a Rozmaring dalkört 
képviselve vett részt Hévízen és Pécsen az Országos
nóta és dalversenyen, melyeken nagyon jó 

eredményeket ért el. Szívből gratulálunk neki és a 
továbbiakban sok sikert kívánunk.

A következő kiállítás a harci kiállító 
teremben előreláthatólag augusztusban lesz.



Ny. A.

Falunk Értékörző Közhasznú Egyesülete

Falunk Értékörző Közhasznú Egyesületének
tagjai kiránduláson vettek részt május 30-án. Az 
önkormányzat vezetősége a falubusz használatba 

adásával szerette volna megköszönni az 
asszonyoknak a Majálison - Falunapon valamint a 
faluszépítésben nyújtott segítségüket. 

A kirándulás során meglátogatták 
Kiskunhalason a csipkemúzeumot, Kiskőrösön a 
Petőfi Emlékmúzeum és Szülőházat, Kecskeméten 
pedig a csodálatos Főteret, a sétáló utcát és a 
Cifrapalotát.

Ny. A

HARC HÍREI - TÁJÉKOZTATÁS

A Pénzügyi Bizottság tájékoztatója történeti áttekintéssel

1990. április 16-tól működik Harc községben 
polgármesteri hivatal önálló képviselő-testülettel. 
Előtte 20 évig Sióagárd község társ települése volt a 
falu. 

12 éven keresztül Horváth János (Siófoki u. 
31.) volt a faluvezető. Abban az időszakban igen 
jelentős beruházások voltak (földgázvezetés, iskola 
építése, régi óvoda felújítása, Petőfi utca kövezése, 
Fő utcai vízlefolyó megépítése, Egészségház építése, 
Széchenyi utca aszfaltozása, iskola bővítése, konyha 
létrehozása, új óvoda építése).

2002-ben Horváth Jánost Nagy János 
(Alkotmány u. 32.) követte a polgármesteri székben.
Nagy János idejében elkezdődött a partfal építése, 
megújult a könyvtár, megtörtént a Petőfi utca 
aszfaltozása, Fő utcai járda egyes szakaszainak 
felújítása.

Mindketten tiszteletdíjat kaptak munkájukért.

2006-ban Nagy János Bóni Zoltánnak adta át 
a hivatalt, ekkor a község 8 millió Ft-tal rendelkezett, 
ez a pénz a partfal befejezésére kapott támogatást is 
tartalmazta. A partfal nem épült tovább, pályázati 
lehetőség nem volt.

Bóni Zoltán idejében megtörtént a Jókai utca 
aszfaltozása, Diós utca és Dózsa utca kövezése, Vis 
maior támogatás keretében a Sió utca, Diós utca, Fő 
utca, Kossuth utca, Vörösmarty tér útpadka 
rendezése, és a Janyapusztai út kátyúzása. 
Megvalósult a szennyvízberuházás, pályázat útján 
egy 9 személyes gépjármű került az önkormányzat 
tulajdonába.

Bóni Zoltán főállású polgármester volt, 
fizetése a négy év során:
havi bruttó 257.600 Ft munkabér + 51.520 Ft 
költségtérítésről,
havi bruttó 347.850 Ft munkabér + 104.355 Ft 
költségtérítésre emelkedett (és az utóbbi években 
200.000 Ft cafetéria juttatást is kapott. (Ekkora 
létszámú településen a legmagasabb bér, ami 
törvényileg adható.)  
A 2010-es év 3millió 600 ezer Ft adósággal zárult. 

A 2010-es őszi választáson ismét Bóni Zoltán 
lett a főállású polgármester. 

Fizetését a törvény szerint nem lehetett 
csökkenteni, maradt a havi bruttó 347.850 Ft 
munkabér és az éves 200 ezer Ft cafetéria. A 
költségtérítést csökkenthette csak az új képviselő-
testület havi 104.355 Ft-ról 69.570 Ft-ra.

Az új képviselő-testületbe három olyan
képviselő is bekerült, akik igyekeztek a túlzott 
kiadásokat megfékezni, ez sok konfliktushoz, végül a 
feloszlatásukhoz vezetett. 
Például a falubusz és fűnyírás költségei az alábbiak 
szerint alakultak:

Fűnyírásra 
vásárolt benzin

Falubuszba vásárolt 
üzemanyag

2006. 269.717 Ft
2007. 218.546 Ft
2008. 131.683 Ft

2009.05.01-től volt falugondnok
2009. 385.105  Ft 317.790 Ft

2010. 442.375 Ft 708.143 Ft
2011. 128.724 Ft 367.520 Ft
                                                                     
A falubuszunk üzemeltetésére nem kaphatunk állami 
támogatást, ezt minden évben a falu költségvetéséből 
kell kigazdálkodni.  

Azok a települések, ahol csak 600 fő alatti a 
lakosok száma, vagy a településhez tartozó kültelken 
legalább 70 fő él, ott az állam fizeti a falubusz és a 
falugondnok költségeit, mert a falugondnoki 
szolgálat fő célja a kistelepüléseken élők 
felzárkóztatása, a szolgáltatások elérése a falubusz 
segítségével. Harc nem tartozik ezen települések 
közé.

2011.09.11-én időközi választásra került sor, 
amely 267.413 Ft-ba került. Siposné Csajbók 
Gabriellának adott bizalmat a falu népe.

A polgármester társadalmi megbízatásban a 
legkisebb adható tiszteletdíjért dolgozik, havi bruttó
96.625 Ft-ért. Neki cafetéria nem jár, a költségtérítést 



nem veszi igénybe, hivatalos utazásaira eddig még 
egyszer sem kért térítést, falubusszal sem utazik.

A 2011. év végére több mint 2 millió Ft 
megtakarítással zárt az önkormányzat. Köszönhető ez 
a 2010. év októberében megválasztott Képviselő-
testületnek és a Pénzügyi Bizottságnak. 

(A 2010. évi választás előtt nem működött sem 
pénzügyi bizottság, sem szociális bizottság, 

mindenről egy személyben a polgármester döntött.)

Harc Község Önkormányzatának a 2012. évi 
tervezetett költségvetési bevétele és kiadása: 

140.967.000 Ft.

Az elmúlt fél évben ismét sikerült pénzt 
megtakarítanunk, jelenleg 12 millió Ft lekötött 
betétünk van, amire nagy szükségünk lesz a
Művelődési Ház felújításánál.

HARC HÍREI - TÁJÉKOZTATÁS

A Művelődési Ház a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával lesz felújítva, 
utófinanszírozott, csakis a tervnek és az előírásoknak 
megfelelően lehet a pénzt felhasználni, attól nem 
lehet eltérni. Az építkezés hamarosan megkezdődhet.

A pályázattal 32.568.284 Ft-ot nyert a falu, 
amit hitelből tudunk csak megelőlegezni.

Önrészre az Önkormányzat 8 millió 142 ezer 
Ft hitelt igényelt.  Eddig a 40 milliós hitelkeretből 
762.500 Ft-ot használtunk fel a tervezési díjra.

A Művelődési Ház felújítására kért hitel 
készenléti kamata ebben az évben: 371.413 Ft. A 
tervező a kiviteli tervet most készíti, kb. 2 millió Ft 
lesz, amit a vállalkozó fizet meg.

Tájékoztatás a szennyvízberuházással kapcsolatos 
hiteleinkről:

Társulati hitel: 

37.593.221 Ft ezt 2019.09.02-ig kell visszafizetni, 
addig, csak kamatot fizetünk. 2012-ben 1.065.758 Ft 
a kamat.

Önkormányzati hitel: 

20.562.625 Ft, ezt 2011. 09. 30-án kezdtük 
visszafizetni. 

296.000 Ft/ negyedév, 2012-ben 1.184.000 Ft.
A hitel kamata 2012-ben 769.462 Ft.

Tájékoztató a kamatmentes kölcsönökről:

2009. évben kiadott kamatmentes kölcsön 
összesen: 601.839 Ft volt, ebből a mai napig nem 
került visszafizetésre 80.000 Ft.

2010. évben kiadott kamatmentes kölcsön 
összesen: 1.420.340 Ft volt, ebből a mai napig nem 
került visszafizetésre 449.460 Ft.

2011. és 2012. évben a Szociális bizottság 
már csak olyan személyeknek ad kamatmentes 
kölcsönt, ahol biztosítva látja annak a visszafizetését.

Az önkormányzat által vásárolt konyhai 
eszközöket a Harc Jövőjéért Alapítvány régóta 
használja. (Felszólításra 2012. márciusában a 
tányérokból és evőeszközökből 50-50 darabot és 25 
db poharat adtak vissza és leírták, hogy a többit nem 
áll módjukban visszaadni.) 

Az alábbi eszközök a mai napig is hiányoznak az 
önkormányzat leltárából:

- 11 db lapos tányér
- 14 db mélytányér
- 16 db kistányér
- 31 db vizes pohár
- 80 db kanál
- 80 db villa
- 83 db kés
- 5 db merőkanál
- 9 db piros műanyag kenyeres kosár 
- 14 db jénai nagy tál 
- 5 db jénai nagy fedő 

- 10 db jénai kis tál 
- 6 db nagy műanyag tálca

FELHÍVÁS PARLAGFŰ 
ÍRTÁSRA

Harc Község Önkormányzata 
felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, a parlagfű 
irtással kapcsolatos törvényi előírásra. 
(élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény). A földhasználó köteles az 



adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
bimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani!

Az a földhasználó, aki e kötelezettségének 
nem tesz eleget a fertőzött terület nagysága, illetve az 
ingatlan belterületen vagy külterületen való 
elhelyezkedése függvényében 5.000.000 Ft-ig terjedő 
növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető és el 

kell rendelni a közérdekű védekezést, melynek 
költségét az ügyfél 
viseli.

Kérjük, hogy kötelezettségének mindenki 
tegyen eleget, az allergiás megbetegedések 
visszaszorítása, Harc jó levegőjének megőrzése, 
valamint a hátrányos jogkövetkezmények elkerülése
érdekében.

                     Harc Község Önkormányzata

   HARC HÍREI - TÁJÉKOZTATÁS

Kezdeményezés – Illegális hulladéklerakók megszüntetése!

Az illegális hulladék lerakás napjainkban sajnos nem kirívó eset, országosan 
jellemző tömegjelenség. Az árkokat, a vízpartot, az utcákat sokan szemétlerakásra 
használják. Lehetetlen az országban olyan települést találni, amely környékén ne lenne 
illegális szemétlerakó. Ebbe a sorba beletartozik sajnos Harc is, mivel nagyon sok 
szemét, hulladék nem a kijelölt helyre kerül. Az illegálisan lerakott szemét nem csak 
esztétikailag csúnya, hanem a természetet, az élővilágot, s ezáltal környezetünket, saját 
életünket is szennyezi. 

Harc Község Képviselőtestülete szeretné feltérképezni a helyi illegális hulladéklerakókat és 
felszámolni őket összefogva a terület, illetve az ingatlan tulajdonosokkal. Amennyiben a kihelyezett hulladék 
magánterületen van, ott minden esetben az ingatlan vagy a telek tulajdonosa a felelős, tehát neki kell 
gondoskodnia az elszállításról saját költségén.

Senki sem „akar” szemetelni, senki sem „szeret” szemétdombon élni.

Kérünk minden lakost, hogy lakókörnyezetünk megóvása érdekében a szervezett szemétszállítás 
lehetőségének igénybevételével bizonyítsa be, hogy képes és tud felelősségteljesen élni és viselkedni. Kérünk 
továbbá mindenkit, amennyiben illegális szemétlerakást vagy lerakót észlel, értesítse az önkormányzatot 06-74-
437-030-as telefonszámon.

                                                                                                                         Harc Község Önkormányzata

FELHÍVÁS!
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 gyűjtőedényekben, a szelektív gyűjtőkonténerekben nem helyezhetők el, illetve a lomtalanítás során sem 
lehet elszállítani őket. A hulladékudvarral kapcsolatos bármilyen jellegű kérdéssel forduljanak az Alisca Terra 
ügyfélszolgálatához.

A hulladékudvarban 
a következő 
hulladékokat lehet 
elhelyezni:

Építési törmeléket 
csak abban az esetben 
vesznek át 
térítésmentesen, ha az 
elkülönítetten van 
válogatva (pl. tégla, 
cserép, beton, kő, 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 működő vállalkozások papírt, műanyagot és fémet térítésmentesen adhatnak le, 
veszélyes hulladék esetében szerződés alapján térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a hulladékudvar nyújtotta 

szolgáltatásokat.
Harc Község Önkormányzata

HARC HÍREI – TÁJÉKOZTATÁS

FELHÍVÁS!

Harc Község Önkormányzatának 6/2006./VI.28./ a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló rendelete alapján:

Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni:

- az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz / járda hiányában 2 m széles 
területsáv/ illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, beleértve a közúttal párhuzamos 
nyílt csapadékvíz-elvezető árok /árkok/ és a kapubejáróknál épített áteresz /átereszek/, valamint a gépkocsi 
behajtók tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról, hó és síkosság-mentesítéséről,

- a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, kaszálásáról és  
- az ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő /a biztonságos gyalogos és 

gépjármű közlekedést biztosító / nyeséséről.

A rendelet értelmében minden ingatlan tulajdonosnak kötelező rendben tartani a saját ingatlanát és 
az ingatlannal határos közterületet egészen az úttestig.

                        Harc Község Önkormányzata

Lomtalanítás: 2012. június 14-én /csütörtök/

A lomtalanítást az aznapi szemétszállítással egyidejűleg végzi a szállító vállalat. A 
lomtalanítás során elszállítanak minden olyan feleslegessé vált tárgyakat, amelyektől a 
tulajdonosa szeretne megszabadulni. /Pl. rossz háztartási gépek, bútorok, fémhulladékok, 
ruhaféleségek, mindenféle lim-lomok./

NEM SZABAD szállításra kikészíteni építési törmeléket, környezetet károsító 
anyagokat /pl. fáradt olaj, rossz akkumlátorok, festékek, vegyszerek, autógumik stb./ A 
lomtalanítás költségeit az önkormányzat fedezi.

Kérjük a lakosságot, hogy éljen a fentiek szerint megadott lehetőséggel és távolítson el 
a környezetéből minden feleslegessé vált holmit.

Harc Község Önkormányzata

A hónap eseményei

Kultúra

2012. június 4. Trianoni megemlékezés 15:30- kor
helyszín: Diófa csárda

Lomtalanítás

2012. június 14. (csütörtök)



Óvoda – iskola közleményei

Óvoda
2012. június 5. (kedd) Gyereknap Zombán
2012. június 7. (csütörtök) Táncos évzáró 17 óra
2012. június 8. (péntek) Ismerd meg környezeted túra

Iskola
2012. június 7. (csütörtök) Táncos évzáró 17 óra
2012. június 15. (péntek) Utolsó tanítási nap
2012. június 18. - 27. Úszás
2012. június 21. (csütörtök) Évzáró 17 óra

Várjuk azok jelentkezését, akik a következő számban szeretnének közleményt, cikket, hirdetést 
megjelentetni, vagy van ötletük arról, hogy miről olvasnának szívesen, miről szóljon az újság. 
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