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A Falunk Értékõrzõ és
Közhasznú Egyesülete
2011 novemberében pá-
lyázatot nyújtott be „Az
együttmûködés közös-
ségformáló ereje”- kö-
zösségfejlesztõ progra-
mok szervezése címen
meghirdetett LEADER
projektre.
Az egyesület nettó
445.000 Ft-ot nyert az
idei szüreti nap megren-
dezésére. 

A szüreti nap 2012.
szeptember 8- án kerül
megrendezésre, melyre

mindenkit szeretettel vá-
runk. 
AA  sszzüürreettii  nnaapp  33  ffõõ  ttaarrttaall-
mmii  eelleemmee::
11..  DDéélleellõõtttt::  
Helyi termékbemutató és
kézmûves játszóház
(fafaragás, szövés,
gyöngyfûzés,
fazekas- és kézmû-
ves fog-
lalkozás)

22..  DDéélluuttáánn::  
Hagyományos szüreti
felvonulás

33..  EEssttee::  Bál hajnalig

Várom azok jelentkezé-
sét, akik szívesen felöl-
töznének és részt venné-
nek a szüreti felvonulá-
son, akár egyedül, vagy
párban. 

JJee ll eenn tt kkeezznn ii
2012. július 27-ig
lehet a könyvtár-
ban, nyitva tartási idõ-

ben, vagy a 06/20-
9452986-os telefon-
számon.

Nyul  AAnett

Az Értékőrző Közhasznú Egyesület tájékoztatója

1. RÉTEG: 

25 dkg darált keksz, 5 dkg
lágy margarin, 5 dkg porcu-
kor, kevés tej (kb. 1,5 dl)
A darált  kekszet az átszitált
porcukorral, a margarinnal és
a fokozatosan hozzáadott tej-
jel  gyúrjuk össze úgy, hogy
egy linzertészta keménységû
masszát kapjunk. Egy tepsit
szórjunk meg egy kevés darált
keksszel, hogy a massza majd
ne ragadjon bele. 
2. RÉTEG: 

25 dkg túró, 10 dkg porcukor

(vagy ízlés szerinti mennyi-
ség), 2 dl Hulala tejszín, 1
csomag vaníliás cukor. A tú-
rót keverjük össze a két fajta
cukorral. A tejszínt verjük ke-
mény habbá és keverjük
hozzá a túrót, majd simítsuk
a kekszre. 
3. RÉTEG: 

2 cs. Aranka vaníliás krém-
por, 5 dl tej, 1 csomag vaní-
liás cukor.

A 2 csomag krémport a tejjel
gépi habverõvel verjük kemé-
nyebb krémmé. Minél tovább
verjük a habverõvel, annál
keményebb krém lesz belõle.
Ezt simítsuk a túrókrémre. 
4. RÉTEG:

2 dl Hulala tejszín, 5 dkg por-
cukor.
A tejszínt verjük fel a porcu-
korral és kenjük a vaníliás
krémre. A tetejére szórjunk
reszelt csokoládét. 

Tegyük  hûtõbe,  1-22  óráraa.

Sütés nélküli finomság - Emeletes élvezet

Jó étvágyat!
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Harc HíreiHarc Hírei
Z o m b á n

minden évben gyereknapot
tartanak az óvodában, ahol az
intézményi társulás nagycso-
portosait látják vendégül egy
gazdag program keretében.

Érkezéskor a gyerekeket
idén is süteménnyel, szörppel,
teával kínálták, majd a körhin-
ta várta õket. Az ugráló vár ki-
próbálása után lovaskocsival
egy kis sétát tettek a faluban.

Visszaérkezve az udvaron ta-
lálható játszóeszközöket, hin-

tákat vethették birtokba a
kicsik.

Közben egymással is is-
merkedtek. Voltak olyanok,
akik már ismerõsként üdvözöl-
ték egymást, hiszen egy másik
társulási rendezvényen már ta-
lálkoztak. Ebéd után sok él-
ménnyel tértek haza.

Köszönet a szervezõknek a
felejthetetlen napért és köszönet
a harci önkormányzatnak,
amely biztosította számunkra a
biztonságos utazást a falubusz-
szal. Faaludiné  Máté  Máriaa

Június 7-én délután az óvodá-
sok és iskolások közösen meg-
mutatták, hogy mit is tanultak

egész évben. A gyerekek nagy
élvezettel mutatták be tudásu-
kat a szülõk és a vendégek örö-

mére.
Széleskörû szülõi összefogással

nagyvonalú vendéglátásban
lehetett része minden vendég-

nek és résztvevõnek. Min-
den táncos dicsérõ oklevéllel

térhetett haza, melyet a
gyerekek büszkén vettek
át. 
Köszönjük a segítsége,

az együttmûködést a
közremûködõknek a rendez-
vény lebonyolításában.

Faaludiné  Máté  Máriaa

Óvodás - iskolás táncos évzáróGyereknap Zombán

Az Õri család évek óta lehetõ-
séget biztosít az óvoda szá-
mára, hogy a gyerekek a ta-
nyájukban tölthessenek egy
napot. Idén is így volt. Ezúttal is
kirándultunk a Sió partra, ahol
ismerkedhettünk a víz- és a víz-
part élõvilágával. A hosszú sé-
ta és a játék után ovisaink el-

fogyaszthatták a bográcsban
fõtt paprikás krumplit, sõt há-
rom féle palacsinta közül is vá-
logathattak, hozzá szörpöt és
üdítõt ihattak. Ebéd után, ki-
használva a nagy tér adta le-
hetõségeket, fogócskáztak, bú-
jócskáztak, de akinek kedve
tartotta, az emeleti szobákban

mesekönyvet nézegetve pi-
hente ki magát.

Kora délután indultunk
vissza az óvodába ugyan-
olyan lelkesen, jó kedvvel, csak
kissé fáradtabban, mint reggel.

Reméljük, hogy ez a nap
kedves emlékeink közé kerül.

Faaludiné  Máté  Máriaa

Sió parti kirándulás

A könyvtár nyitva tartása egész
nyáron változatlan marad.

Kedd: 16-18 óra

Péntek: 16-18 óra

Szombat: 14-16 óra

A rendszeresen könyvtárba 
látogató gyerekek meglepetés-
ben részesülnek.

Véradás lesz az Egészségház-
ban augusztus 8-án 
(szerdán) 13-15 óráig.
Szeretettel várjuk az 

egészséges, 18 és 65 év 
közötti 

ÖNKÉNTESEKET!

Könyvtár Véradás

S z i n t e
e g é s z

n y á r o n
ü z e m e l

majd a konyha.

Egy hetes leállást tervezünk
augusztus elején a kötelezõ
karbantartás miatt. 

Az ebéd elvitelére 11:30-
12:00 között van lehetõség. 

Konyha
Várjuk azok jelentkezését, akik a következõ 

számban szeretnének közleményt, cikket, hirdetést 
megjelentetni, vagy van ötletük arról, 

hogy mirõl olvasnának szívesen, 
mirõl szóljon az újság. 

Felhívás

H  A  R  C     K  Ö  Z  S  É  G     Ö  N  K  O  R  M  Á  N  Y  Z  A  T  Á  N  A  K     H  I  V  A  T  A  L  O  S     L  A  P  J  A
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Harc    

Tájékoztató a június 21-i
képviselő-testületi ülésről

A június 21-i testületi ülésen
határozat született arról,
hogy Harc Hírei címmel foly-
tatódjon a rendszeres lakos-
sági tájékoztatás. Az önkor-
mányzat szerzõdést kötött a
Tolnai Népújsággal, ezt a
mostani számot már a
Népújsággal közremûködve
szerkesztettük, és õk sokszo-
rosították. Lapunk rendszere-
sen jelenik majd meg, to-
vábbra is a testületi ülések-
hez igazodva. 

A képviselõ-testület meg-
hallgatta a civil szervezetek,
egyesületek és a nemzetisé-
gi önkormányzat tevékeny-
ségérõl szóló beszámolóit.

A  következõ  civil  szervezetek
és  egyesületek  kaptak  meghí-
vót  a  júniusi  ülésre:  

• Falunk Értékõrzõ Köz-
hasznú Egyesülete (Patkó
Sándorné elnök)

• Harci Nyugdíjasok Érdek-
szövetsége (Paksi István 
elnök )

• Sport-Horgászegyesület
Harc (Bálint Károly elnök) 

• A „Harci Óvodáért” Köz-
hasznú Közalapítvány
(Bálint Károly elnök) 

• A „Harci kisdiákokért”
Alapítvány (Borbély
Mihályné elnök) 

• Harcért Civil Szövetség
(Erdõsné Aranyos Györ-
gyi elnök )

• Harci Nagycsaládosok
Érdekszövetsége (Fuchs
Tamás elnök) 

• Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat (Orsós
Vendelné elnök)

A  meghívót  nem  kívánta  át-
venni:  

• Harci Polgárõr Egyesület
(Bóni Zoltán elnök) 

• Harc Jövõjéért Alapítvány
(Bóni Zoltán elnök)

Patkó Sándorné, Orsós
Vendelné, Bálint Károly,
Paksi István megtartotta be-
számolóját, elmondták kéré-
süket, javaslatukat, megbe-
szélték problémáikat a kép-
viselõkkel. Borbély Mihályné
írásban küldte el ismertetõ-
jét, azt a polgármester ol-
vasta fel.

A mûvelõdési ház felújítása
elkezdõdött, a kivitelezõ 06.
21-én megkezdhette a munka-
végzést. A kiviteli tervet sza-
kaszosan, folyamatosan készí-
ti a tervezõ. 2012. szeptember
30-ig kell befejezni az építést.

A Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzattal együttmûködé-
si megállapodást írt alá az ön-
kormányzat. A felek kötelesek
egymás munkájáról beszá-
molni, egymás munkáját segí-
teni. 

A képviselõk határoztak ar-

ról, hogy az önkormányzat
megvásárolná Weisz János
házát, amely a Polgármesteri
Hivatallal közvetlenül szom-
szédos. Az önkormányzat vé-
teli ajánlata: 500.000 Ft 

A Zomba KONI társulás
pályázni szeretne az óvoda
szakmai és tárgyi fejlesztésé-
re, ezt a képviselõk támogat-
ják.

Nyáron  a  következõ  munkála-
tokat  kell  elvégezni  közintéz-
ményeinkben:  

• Az évek óta elmaradt
érintésvédelmi munkákat
szakemberek elvégezték. 

• Az iskolák államosítása
miatt az óvoda-iskola-
konyha mérõóráit (villany,
gáz, víz) szét kell válasz-
tani, mert csak így lehet
külön számlázni a fo-
gyasztást. 

• A konyhában és az iskolá-
ban meszelni kell a fala-
kat, a fémfelületeket pe-
dig mázolni. Kunfalvi Gá-
bor folyamatosan megja-
vítja, vagy kicseréli a meg-
hibásodott szerkezeteket,
jó ötleteivel, lelkiismeretes
munkavégzésével sok
pénzt takarít meg nekünk.

A focipálya sportöltözõjé-
ben új elektromos hálózat
épül ki, így a nagyobb terhe-
lést is elbírja majd a vezeték.

A focipályán tartandó rendez-
vényeknél a komolyabb han-
gosítás mellett a világítás is
mûködhet majd.

Erdõs Norbert az általa
képviselt focicsapat nevében
támogatást kért a július 13-15-
én megrendezésre kerülõ „Ba-
rátság Kupa” labdarúgó tor-
nához. A képviselõk megsza-
vazták a 40 000 Ft egyszeri
támogatást.

2006-ban az akkori testü-
let jóváhagyta a dögkút
rekultiválását, de nem hajtot-
ta végre. A dögkút szabályos
betemetése folyamatban van,
az állati hulla lerakására vo-
natkozó tiltótáblát kihelyeztük.
Az 50 kg-nál kisebb testû el-
hullott állatokat el lehet ásni,
az annál nagyobb súlyúakat
el kell szállíttatnia a gazdának
pl. Kaposvárra.

Az ALISCA TERRA közre-
mûködésével és segítségével
elkezdtük az önkormányzat
területén lévõ illegális szemét-
lerakó felszámolását, a hulla-
dék lerakására vonatkozó til-
tótáblát kihelyeztük. Amikor
befejezõdik a szemétlerakó
felszámolása, ismeretlen tet-
tes ellen feljelentést teszünk,
ha újabb szemétlerakást ész-
lelünk. Ilyen bejelentéssel bár-
ki élhet! Óvjuk közösen kör-
nyezetünket!

Kérjük, a parlagfû irtást folyamatosan tegye 

meg mindenki, portánkat tartsuk rendben,

gondozzuk a környezetünkben élõ növényeket!

Az EU 

Élelmiszersegély

osztása várható-

an szeptember

vagy október

hónapban lesz. 

Nyul János képviselõ ismét 

hozott termõföldet a temetõbe,

akinek szüksége van rá, vihet a sírokra.

Lakossági tájékoztatás
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2012.  július  9.,  hétfõ

Immár 15. alkalommal 
kerül megrendezésre 
a „Barátság Kupa”, Harc,
Sióagárd, és Soltszentimre
részvételével. Idén Harc lesz

a rendezvény házigazdája,
melyre jjúúlliiuuss  1133  -  1155-  éénn kerül
sor a focipályán. Minden
szurkolót, érdeklõdõt, barátot
szeretettel várnak.

SPORT

A SPOTPÁLYÁT minden harci
lakos használhatja, várjuk az
ötleteket, igényeket, javasla-
tokat. 

Szeretnénk, ha igény lenne a
használatra, csak akkor van
értelme a felújításról gondol-
kodni.

Egyesületünk az idei évben is megrendezi 
hagyományos horgászversenyét augusztus
20-án (hétfõn) a Sión.
A „makkfánál” kialakított versenyközpontban
lehet jelentkezni, itt lesz a sorsolás, valamint az
eredményhirdetés is.
Felnõtt és ifjúsági kategóriában díjazzuk a leg-
jobb halfogókat.
A versenyen részt vesznek a meghívott ven-
dégcsapatok is.

Az õ versenyük
külön kerül érté-
kelésre, mert õk
halfogásban, cél-
ba dobásban, horgászati ismeretekben és hal-
fõzésben is összemérik erejüket.
Augusztus 20-a elõtt ki kell alakítani a hor-
gászhelyeket, erre várjuk tagjaink jelentkezé-
sét Mester Tamásnál, aki bõvebb felvilágosí-
tást ad errõl.

6.30 órakor: gyülekezõ
6.30 órakor: sorsolás
7.55 óráig: felkészülés
7.55 órakor: etetés
8.00-11.00 óráig: halfogó verseny
11.00 órától: mérlegelés
12.00 órától: eredményhirdetés

MINDENKINEK JÓ FELKÉSZÜLÉST ÉS EREDMÉNYES VERSENYZÉST KÍVÁNUNK:
HARCI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET VEZETÕSÉGE

Diósi Jenő horgász emlékverseny,
augusztus 20 - án (hétfő) Harcon

Program 2012. augusztus 20. a Siónál:
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