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Márton-nap az óvodában

Az év legszebb ünnepe: Karácsony

Egészségnap Kölesden

Harc HíreiHarc Hírei
Hagyományainkhoz híven, Márton-nap alkalmá-

ból lámpás felvonulást szerveztünk óvodásaink-

kal. 

Az elõtte lévõ idõszak lázas készülõdéssel telt. Saj-

tos dobozokból és pauszpapírból készültek a lám-

pások. Az ablakokban és a szabadban megterített

asztalon faragott tökök díszelegtek.

Örömünkre szolgált, hogy nagyon sok szülõ és

meghívott vendég vett részt a felvonulásban, ami

vidám hangulatban zajlott.

A gyerekek boldogan vonultak a  szerencsét, fényt

árasztó lámpásaikkal. Visszaérve az óvodába jó ízû-

en elfogyasztottuk a zsíros kenyeret hagymával és

a jó meleg teát.

Faludiné Máté Mária

Meghívást kaptunk a Kölesdi óvo-

dától egy játékos délelõttre, ami az

egészséges életmódról, az egészsé-

ges ételekrõl és a mozgás örömérõl

szól.

A társulás óvodásai csoportok-

ba lettek osztva, mindegyik csapat

egy gyümölcs nevét kapta.

Mindenki az általa választott

gyümölcs kitûzõvel érkezett

Kölesdre.

Elõször a Kultúrházba men-

tünk, ahol finom tízóraival fogad-

tak bennünket. Különbözõ barna

kenyerek, mindenféle zöldséggel

megrakva kerültek az asztalra,

amihez finom gyümölcsteát ihat-

tunk.

Utána játék következett. Egy

puzzle kirakás, gyümölcs összevá-

gott darabjait kellett kirakni, majd

találós kérdések következtek, és

aki a kérdésekbõl a saját jelére is-

mert, elõadhatta a többieknek azt

a verses, énekes összeállítást, ami-

vel készült.

Majd a sportcsarnokba men-

tünk át, ahol érdekes, játékos

sportfeladatokat kellett teljesíteni.

Pl. Hoki ütõvel labdavezetés kü-

lönbözõ tárgyak között, labda cél-

ba dobás  színes kupakok váloga-

tása, padon csúszás, mászás, ken-

dõvel bekötött szemû társaik ve-

zetése különbözõ tárgyak között.

Aki teljesítette ezeket a feladato-

kat jutalmul egy csillagot kapott

kezére nyomdával. A feladatok vé-

geztével gyümölccsel és oklevéllel

jutalmaztak bennünket. Élmé-

nyekben gazdagon, de nagyon fá-

radtan érkeztünk haza. 

Faludiné Máté Mária

Az adventi idõszak minden évben láz-

ba hozza a gyerekeket, felnõtteket egy-

aránt. A harci kisiskolások számára de-

cember 1-jét követõen a szépen fel-

díszített épületen kívül egy né-

hány éves hagyomány is érezte-

ti: közeleg az ünnep. Minden de-

cemberi iskolai napon kinyí-

lik egy zsákocska, vagy ajándé-

kot rejtõ doboz és ahogy a

zsákok, dobozok fogynak, a

bennük lévõ apró ajándékok, édességek

is jelzik, a karácsony érkezését. Minden

kisgyerek már reggeltõl csillogó szem-

mel és türelmetlenül várja a „cso-

magbontást”.

De azt is igyekszünk éreztetni,

hogy vannak ajándékok, me-

lyek kézzel nem foghatóak és

legfõképpen megfizethetetle-

nek. Egy apró segítség, jó

szó, figyelmesség többet és a

legdrágább ajándéknál is. 

Ahogy meggyulladnak a várakozás gyertyái,

a szíveket is egyre mélyebben átjárja az érzés:

szeretet nélkül (is) lehet(ne) élni, de nem érde-

mes.

Mi is egy pénzben nem mérhetõ ajándékkal

szeretnénk mindenkit megajándékozni: szere-

tettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt a

2012. december 21-én, pénteken 10.30-kor

kezdõdõ karácsonyi mûsorunkra a Faluházba.

Moizesné Nagy Kinga

Így várjuk a karácsonyt

Az advent az egyházi év része,

Jézus születésének az ünneplésé-

re (karácsony) való elõkészület.

Az advent négy vasárnapot foglal

magában, melyek közül a

Szent András ünnepéhez

(november 30.) legköze-

lebb esõ, azaz advent elsõ va-

sárnapja jelenti az egyházi év

kezdetét. Az adventi idõ a Má-

ria-kultusz kiemelkedõ idõsza-

ka, ekkor hangzanak a hajnali ro-

ráté misék. A néphagyományok-

ban az advent a szerelmi varázs-

latok idõszaka is. 

A hozzá kapcsolódó számos nép-

szokás egyike az "adventi koszorú"

készítése, amelyre négy gyertya

van felerõsítve.  Minden gyer-

tya szimbolizál egy fogalmat:

hit, remény, szeretet, öröm

A gyertyák színe katolikus kö-

rökben lila, kivéve a harmadik va-

sárnapra jutót, amely rózsaszín. A

gyertyákat vasárnaponként (vagy

elõzõ este) gyújtják meg, minden

alkalommal eggyel többet. A világí-

tó gyertyák számának növekedése

szimbolizálja a növekvõ fényt, ame-

lyet Isten Jézusban a várakozónak

ad karácsonykor. Az adventi koszo-

rún mind a négy gyertya egyszerre

ég az utolsó vasárnapon.

Mindannyian tudjuk, hogy

Karácsony az év legszebb ün-

nepe, hiszen ez az egy alka-

lom, a szeretet ünnepe min-

den évben, újra és újra egybe-

fonja a családot. Minden or-

szág más-más szokással tarkít-

ja ezt a varázslatos ünnep-

kört.

Karácsonykor Jézus Krisztus szü-

letését, és ezzel egy idõben a sze-

retetet, a család szentségét is ün-

nepeljük. Az ünnepeket a hagyo-

mányos betlehemezés teszi színe-

sebbé, mely Krisztus születésé-

nek történetét, és az azt követõ

idõszakot, a Három Király látoga-

tását jeleníti meg.

A karácsonyfa 
története

A varázslatosan szép kará-

csonyfa nélkül ma már elkép-

zelhetetlen az ünnep, azonban

néhány évszázaddal ezelõtt

még ismeretlen fogalom volt.

Számtalan legenda kering az el-

sõ karácsonyfa születése körül,

melyek szerint ez a csodálatos

növény megóvta Krisztust az õt

üldözõ gonosz emberektõl. Az

Úr hálából megáldotta a fenyõt,

hogy egész évben zöld színben

pompázhasson, s az emberek

legnagyobb ünnepének is bol-

dog részese lehessen.

A díszítés az elmúlt évszázad

során sokat változott. A gyertyá-

kat, melyek a Három Király útját

segítõ csillagot szimbolizálták,

lassan felváltották a szebbnél

szebb égõk, s a korábban jellem-

zõ fából, és természetes anyag-

ból készült díszek mellett megje-

lentek az üveggömbök, lametták,

s a számtalan karácsonyi hangu-

latú apró dísz. 

Az elsõ karácsonyfáról

Sebastian Brandt tett említést

XV. század végi mûvében, azon-

ban csak a XIX. században kez-

dett elterjedni a fenyõállítás

hagyománya. Eleinte csu-

pán a jómódú német családok ki-

váltsága volt, majd a XX. század

elejére a karácsony nélkülözhe-

tetlen részévé vált, s ma már szin-

te egyetlen olyan otthont sem ta-

lálunk, ahol ne lenne legalább

egy apró karácsonyfa. Magyaror-

szágra a németekkel való szoros-

ra fûzõdött kapcsolat folytán ke-

rült a karácsonyfa állítás hagyo-

mánya.

A szeretet ünnepén elfelejtjük

mindazt a sok fárado-

zást, amit

az ünnepre való készülõdés oko-

zott. A fenyõillatú meleg szobá-

ban örülünk egymásnak, az ün-

nepnek, az ajándékoknak. A

nagy rohanásban megállunk egy

percre, és egymásra figyelünk. Jó

érzés, ha béké-

ben, szeretetben

együtt a család.

Minden kkedves oolvasónknak KKellemes KKarácsonyi ÜÜnnepeket 
és EEgészségben, SSikerekben GGazdag BBoldog ÚÚj ÉÉvet KKívánunk!

Advent
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2012. december 6. reggelén nagy napra éb-

redt sok-sok gyerek, hiszen ekkor van MI-

KULÁS nap! A Mikulás még az éj leple alatt

végigjárja az összes házat, hogy a kipucolt

csizmákba, cipõkbe beletegye az ajándékát.

A harci kisgyerekeket is különös izgalom tar-

totta lázban. Barkácsoltak, díszítettek, ver-

set és éneket tanultak.

Délelõtt a nagyteremben kialakított „né-

zõtéren” énekszóval, csillogó szemekkel, ki-

pirult arccal várták a Télapó érkezését, hi-

szen a Mikulás igyekezett hozzájuk is elláto-

gatni, hogy személyesen találkozzon velük. 

Nagy meglepetésre, nem egyedül érke-

zett, hanem a Krampuszát is magával hozta,

aki segített neki a sok -sok nehéz ajándék

cipelésében. A gyerekek külön dallal, kö-

szöntötték a bõkezû ajándékot osztó vendé-

get, aki az üdvözlések után minden gyer-

meknek át is adta ajándékát.

Miután minden gyermek átvette csomag-

ját, a télapó elköszönt. A gyermekek egy

szép élménnyel lettek gazdagabbak. Fény-

képeink a csillogó gyermekarcokat, a meg-

lepetés varázsát, a megilletõdött várakozást

igyekeztek megörökíteni.

Nyul Anett

Mikulás járt a Faluházban

SZEREZZ SZAKMÁT ÉS MŰVELTSÉGET EGY HELYEN, A BEZERÉDJ-BEN!

Képviselő-testületi tájékoztató

A kutyák mikrochippel történő ellátása

2012. december 31-ével megszû-

nik körjegyzõségünk, melyhez

Zomba, Medina és Harc községek

tartoztak.

Dr. Fábián László jegyzõ úrnak

köszönjük településünkön vég-

zett 20 éves munkáját.

2013. január 1-jétõl a közös ön-

kormányzati hivatal fõjegyzõje

Dr. Baranyai Eszter jegyzõnõ lesz,

aki Kölesden, Kistormáson és

Medinán látja majd el a jegyzõi

feladatokat.

Az aljegyzõi állásra pályázatot

kellett kiírni. 

A pályázók közül kiválasztott

aljegyzõ 2013. január 1-tõl Har-

con és Sióagárdon látja el a jegy-

zõi feladatokat. Az aljegyzõ he-

tente kétszer (kedd, csütörtök)

Harcon, hetente háromszor (hét-

fõ, szerda, péntek) Sióagárdon

tart fogadóórát.

2013. január 1-jétõl a közös hi-

vatalokban hétfõi napokon nem

lesz ügyfélfogadás.

A jegyzõk, a köztisztviselõk, a

hivatalsegéd bérét, a hivatalok

mûködését az állam finanszíroz-

za.

Az önkormányzatra háruló fel-

adatokat ezután is állami támoga-

tásból és a befizetett adókból kell

kigazdálkodni. Ilyen feladatok

például (a teljesség igénye nél-

kül): az utak, a járdák karbantar-

tása, közvilágítás, megfelelõ mi-

nõségû ivóvíz biztosítása, az in-

tézményeink mûködtetése, a te-

metõ üzemeltetése, az egészség-

ügyi és szociális alapellátás, a fa-

lubusz összes költsége. 

A képviselõ-testület módosítot-

ta a helyi iparûzési adórendele-

tet. Az iparûzési adó mértékét az

adóalap 1,6%-ról 2%-ra emelte. Er-

re azért volt szükség, mert meg-

változik az önkormányzatok álla-

mi támogatása. Az állam által el-

várt iparûzési adó mértéke 2 %,

ennek függvényében adja az ál-

lam a támogatást. A beszedett

gépjármû adó 100%-a eddig a te-

lepüléseken maradt, 2013-tól az

állam elviszi ennek a bevételnek

a 60%-át. 

A magánszemélyek kommuná-

lis adójának mértéke nem válto-

zik.

A lakossági hulladékszállítás dí-

ja 2013. január 1-jétõl a

– 70 literes tároló edény ese-

tén 243 Ft +áfa díjról 253

Ft +áfa díjra emelkedik,

– 110 literes tároló edény

esetén 382 Ft +áfa díjról

398 Ft +áfa díjra emelke-

dik.

Az önkormányzat pályázatot

adott be játszótér és szabadidõ-

park kialakítására, amely a Vörös-

marty téren valósulhat meg.

A Képviselõ-testület 2013. december 14-én (pénteken) 
17 órakor közmeghallgatást tart a Faluházban.

Az állatvédelmi törvény módosítása

szerint 2013. január 1-tõl a négy hó-

napnál idõsebb ebek csak transz-

ponderrel (mikrochippel) ellátva

tarthatóak. A kutya mikrochippel

történõ ellátásáról a tulajdonosnak

kell gondoskodnia. A mikrochip be-

ültetése bármely állatorvostól kérhe-

tõ, díja a jogszabály szerint legfeljebb

3500 Ft lehet, mely magában foglal-

ja a regisztrációs díjat is. A mikrochip

csak azonosításra szolgál. A bõr alá

injektált rizsszem méretû passzív jel-

adó biztosítja az elveszett kutya azo-

nosítását, hogy az a legrövidebb úton

visszakerülhessen gazdájához. 

Kérünk minden kutyatulajdo-

nost, hogy keresse állatorvosát, és

gondoskodjék kutyája mikrochip-

pel történõ ellátásáról. 

Kérjük továbbá, hogy - az állator-

vos által kiállított igazolás alapján -

a beültetett mikrochip sorszámát,

a beültetés idõpontját és az állator-

vos nevét szíveskedjenek bejelen-

teni a községházán. 

Harc Község Önkormányzata

A Harci Nyugdíjas Ér-

dekszövetség 2012. de-

cember 31-én va-

csorával egybekö-

tött Szilveszteri Bált

rendez a Mûvelõdési

Házban, melyre sze-

retettel meghívja a

szórakozni vágyókat.

A rendezvény 19 órakor

kezdõdik egy hangulatfokozóval.

A vacsora: vegyes pörkölt burgo-

nyával, savanyúság,

kenyér! 

Éjfélkor egy pohár

pezsgõvel köszönt-

jük az új évet, ezt kö-

vetõen a szokásos

virsli mustárral, ma-

jonézzel, kenyér.

Mindeközben reggelig tartó zene,

tánc, mulatság, tombola.

A zenét szolgáltatja: Szabó Péter

/orgona/

Belépõdíj: 3000 Ft/ fõ (belépõ,

aperitif, vacsora, pezsgõ, virsli, ze-

ne)

Jelentkezési és befizetési határ-

idõ: december 15!!!

Felhívom a vendégeket, hogy a ha-

gyományhoz híven tányért, kana-

lat, poharat valamint hangulatfo-

kozó italt hozzanak magukkal.

Szódavízzel mindenkit ellátunk!

Paksi István

Építési törmeléket, zöldhulladé-
kot és minden más szemetet TI-
LOS közterületre, vagy más in-
gatlanára helyezni.

Kérünk mindenkit, ha ilyet
észlel, tegyen feljelentést isme-
retlen tettes ellen a rendõrsé-
gen, vagy jelezze az önkormány-
zatnál, hogy tovább jelenthes-
sük. Ez állampolgári kötelessé-
günk, környezetünket ezzel is
óvhatjuk.

Harc Község Önkormányzata

Felhívás

Mit kínálunk?
A KERI-ként ismert Bezerédj István Szakképzõ

Iskolai Tagintézmény fennállása óta gazdasági

képzést folytat. A mindenkor érvényes keres-

kedelmi és közgazdasági ismereteket nyújtó

oktatási, képzési kínálat a munkaerõ-piac igé-

nyeinek megfelelõen, folyamatosan változik,

megújul. 

A 8. osztályt sikeresen befejezõknek a

2013-2014-es tanévben a következõ ágazato-

kat tervezzük indítani:

Szakközépiskola:
kereskedelem
közgazdaság

turisztika

Szakiskola
kereskedelem

Szakközépiskola - Új típusú, 
4+1 éves képzés

A 9-12. évfolyamon az általános iskolában

már tanult tantárgyak mellett szakmai elméle-

ti és gyakorlati oktatás is folyik az ágazati

szakképzési kerettanterv szerint.

A 12. évfolyam elvégzése után tanulóink

érettségi vizsgát tesznek a kötelezõ közisme-

reti és a szakközépiskolai ágazat szerinti szak-

mai tantárgyakból. Ez az érettségi az ágazat-

nak megfelelõ munkakörök betöltésére ad ké-

pesítést. 

Az érettségit követõ 1. évben az ágazati

szakmai érettségivel rendelkezõk az Országos

Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ szakké-

pesítést szerezhetnek, például kereskedõ, lo-

gisztikai ügyintézõ, vám-, jövedéki-, és ter-

mékdíj ügyintézõ, turisztikai szervezõ, érté-

kesítõ.

Szakiskola - Új típusú, 
3 éves képzés

Azokat a tanulókat várjuk a szakiskolába,

akik szeretnének 3 év alatt eladó szakmát sze-

rezni és a kereskedelemben elhelyezkedni. A

diákok a 9. évfolyamon iskolai keretek között

alapozzák meg a szakmai elméleti és gyakorla-

ti ismereteiket és a szükséges kompetenciá-

kat. A 10. évfolyamtól kezdõdõen kéthetente

4 napon az iskolában szakmai elméleti képzé-

sen vesznek részt a tanulók. A gyakorlati kép-

zés során 1 nap a csoportos gyakorlati foglal-

kozás, amikor a szakoktatók irányításával sajá-

títják el a leendõ eladók a tudnivalókat és az 5

napos bolti gyakorlaton - tanulószerzõdés

alapján - pedig a munka világát ismerik meg.

A 9. és 10. osztály befejezése után nyári gya-

korlatot is teljesítenek a tanulók.

Felvételi vizsgát egyik iskolatípusban sem

tartunk. A felvétel az általános iskolából ho-

zott eredmények alapján történik. A 7. év végi

és 8. félévi jegyeket vesszük figyelembe. A ta-

nulmányok megkezdésének feltétele vala-

mennyi képzésben az egészségügyi alkalmas-

ság igazolása.

Elérhetõségeink

Tolna Megyei Szent László Szakképzõ Iskola és

Kollégium (TISZK)

Bezerédj István Szakképzõ Iskolai 

Tagintézmény

7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.

Tel., Fax: 74/316-463

E-mail: bezeredj@szltiszk.hu

Honlap: www.bezeredj.szltiszk.hu

Szilveszter


