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Szalai Jánost, aki a Kossuth Lajos utca végén lakik, biztosan
sokan ismerik, de kevesen tudják róla, hogy szakmáján, az
építészeten kívül más is foglalkoztatja. A napjainkban aktuális
megújuló energiaforrásokban
rejlõ lehetõségekkel kapcsolatban több találmánya született,
errõl számol be a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
lapjának májusi száma.
Alternatív energiaforrásokban
rejlõ lehetõségek kiaknázása
szûkebb környezetünkben –
Egyedülálló megoldás született
Harcon
Az uniós irányelvek alapján a hazai
Nemzetközi Energiastratégiában
2030-ig egyre növekvõ szerepet
szánnak az alternatív energiaforrásoknak, köztük a szél-energiaforrásoknak is. A szélerõmûveknek, há-

zi szélturbináknak nincs károsanyag
kibocsátásuk, s szinte teljesen vagy
nagyobb részben kiválthatják az
áram-szolgáltatoktól magas áron vásárolt energiát.
A szélerõmûvek mûködése nem
bonyolult: a szél mozgási energiáját
a lapátkerék fogja fel, amely közvetlen összeköttetésben áll a generátorral. Ez a szélerõmû tornyában, az
úgynevezett gondolában található.
A generátorban elõállított áram vezetéken jut el a trafóházig, ahol a kívánt paraméterekkel rendelkezõ
árammá állítják elõ.
A megoldás Szalai János szerint a
függõleges tengelyû szélmotor lehet, melynek prototípusát õ maga
készítette el, állította fel a harci családi ház feletti dombra, s egyúttal elméleti síkon kidolgozta, a berendezés egy másik közegben, mégpedig
a vízben történõ felhasználásának
lehetõségét is. A Szabadalmi Hivatal
2011. február 28-án vette nyilvántartásba a szabadalmat „Szárnykerekes víz- és szélmotor” címen!
A találmány tárgya olyan megújuló energiahordózókkal mûködõ
szerkezet szélmotor és/vagy vízmo-

tor, amelynek függõleges tengely
körül vízszintesen forgó szárnylapát kereke van, mely az egyenes vonalú, de változó irányú és sebességû
szél vagy folyó mozgását hasznosító
körmozgássá alakítja. A találmány
megjható motor, melyhez bármilyen helyhez kötött forgómozgást
igénylõ szerkezet, gép csatlakoztatható (pl.: generátor).
Az ipari technikus, jelenleg már
nyugdíjas feltaláló szerint a szélkerék ilyen típus kivitelezése sokkal
hatékonyabb a köztudatban általában ismert szélturbinától, tekintettel arra, hogy függõleges kivitelben
a szélkerék képes befogni a szellõ
gyengeségû, ráadásul váltakozó irányú talaj menti szélmozgásokat is.
Sajnos, mint általában a szabadalmak jelentõs többsége, sok ötlet, elképzelés megmarad a tervasztalon.
Szalai úr eltökélt szándéka azonban,
hogy minden lehetõséget megragadjon annak érdekében, hogy a találmányát elmozdítsa errõl a pontról. Hisz abban, hogy az újszerû
megoldások elõbbre viszik a társadalmat. S a megújuló/alternatív
energiákkal való gazdálkodásnak
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Ismerjük azokat, akikkel együtt élünk?
van jövõje. Az igazoló mérésekhez,
a prototípus fejlesztéséhez jelentõs
pénzeszközökre van szükség, melyet nyugdíjából nem képes finanszírozni. Ezért most befektetõ partnert keres!
Számításai alapján a szélkerék
adaptációja a vízben még hatékonyabb mûködést/energiatermelést
eredményez. Kb. 5-ször több áramot tudhat termelni a vízkerék, figyelemmel pl. a Duna folyási sebességére. Elõnye, hogy a vízmozgás
folyamatos, s a lapátok mélységének állíthatósága miatt a jegesedés
sem okozhat gondot, tekintve, hogy
a szerkezet követi a víz függõleges
(apadás-áradás) irányú mozgásait, s
a jegesedési határ alá állíthatók
azok.
Szalai János több szabadalommal/szellemi tanulmánnyal büszkélkedhet:
Berendezés szilárd anyagokat is tartalmazó és/vagy különbözõ folyadékok különválasztására
Lejtésmentes és vákuumos szennyvízrendszer
(Forrás: Tolnai Kamara 2013. május)
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Óvodánkat 2013. január 01-ével önkormányzati fenntartásúvá kellett
alakítani. A képviselõ-testület az addigi óvodavezetõt, Faludiné Máté Máriát bízta meg ideiglenesen július 30ig az óvoda vezetésével. A meghirdetett tagóvoda-vezetõi állásra Szakállosné Marosi Ildikó pályázott, kinevezése augusztus elsejével megtörtént.

akik folytatják az illegális szemétlerakást környékünkön. A fotók 2013.
augusztus 13-án készültek. A Janyapusztára vezetõ földes útra elõzõ napon, vagy éjszaka rakták le a csempe
és egyéb törmeléket, a Béke utca végén is hasonló látható. Vizsgálatot
kértünk mindkét esettel kapcsolatban.

❖❖❖

A közterület használat szabályait
megszegõket az önkormányzat elõször tájékoztatja, majd figyelmezteti
aztán büntetést szab ki. Célunk a rendezett, kulturált utcakép kialakítása,
nem a pénzbeszedés!

❖❖❖

❖❖❖

Újságunkban többször olvashattak
arról, hogy a háztartásokban keletkezett különféle hulladékot hova és milyen módon szabad elhelyezni. Sajnos még vannak olyan emberek,

Szeretettel várjuk Önt
Családjával és Barátaival
együtt a
2013. szeptember 7-én,
szombaton
megrendezésre kerülõ

HAGYOMÁNYOS
SZÜRETI NAPRA.
A felvonulás a Faluház elõl indul
elõreláthatóan 15 órakor.
Este 20 órától szüreti bál a harci
faluházban.
Belépõ 500 Ft, a beöltözõknek
ingyenes a belépés
Tombola 100 Ft
Büfé biztosított

IMPRESSZUM

Pogácsa

Hozzávalók: 1 kg liszt, 1 margarin, 20 dkg zsír, 2 teáskanál só,
4 tojás, 1 tejföl, 1 kefir, 4 dkg élesztõ, 1,5 dl tej.
A lisztet, a margarint, a zsírt és a sót összedolgozzuk, hozzáadjuk a tejben felfuttatott élesztõt, a 4 tojást, a tejfölt, a kefirt,
majd összegyúrjuk. Hideg helyre tesszük legalább 1-2 órára,
vagy egy éjszakára. Ezután kisodorjuk, szaggatjuk, a tetejét
megkenjük tojással, reszelt sajttal, esetleg szezámmaggal megszórjuk, és kisütjük.
A receptet köszönjük Marsai Józsefnének.
Jó étvágyat kívánunk!

Harci Hírek: Kiadja: AS-M Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztő: Nyul Anett•Tördelő: Árki Attila• E-mail: onkormanyzat@harc.t-online.hu • web: www.harc.hu

www.harc.hu

Önkormányzati tájékoztató

Júliusban a Sió utcában két oszlopon
is kialudt az égõ. A szokásos bejelentés megtörtént az E.ON felé. Sajnos a
javítást nem lehetett karbantartás
gyanánt elszámolni, mert megállapítható, hogy szándékos rongálás történt. Településünk önkormányzatának ez a javítás 65 ezer Ft-ba került.

Szüreti
nap

L A P J A

Akinek eladó ingatlanja vagy ingósága van, és szeretné megjelentetni újságunkban vagy honlapunkon, kérem jelezze Nyul Anettnél vagy az
Önkormányzatnál.

❖❖❖

VÁLTOZIK az ügyfélfogadás szeptembertõl.
Hétfõ:
nincs ügyfélfogadás
Kedd:
8 – 1730
Szerda:
8 – 1600
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 -1200
Siposné Csajbók Gabriella

Itt van az ősz, itt van újra...

Az óvoda hírei

ton nyert sport és taneszközöket használhatBizony, ez a nyár is gyorsan eltelt! És mindig
nak. Bõvültek technikai lehetõségeink is és az
gyorsabban telik, mint a korábbiak!
Valahogy ez az érzés kerítheti hatalmába udvari „játszótér” sem felejtõdik el.
A tankönyvosztást követõen elsõ találkozáígy augusztus vége felé mindazokat, akik tasunk tehát 2013. szeptember 2-a, hétfõ, regnulók, szülõk, pedagógusok. Alig néhány pilgel 7.45. Az elsõ nap megpróbáltatásain átjutlanattal ezelõtt volt, hogy izgalmas vonatos
ni sokat segíthet apa, anya jelenléte, tehát
kiránduláson vettünk részt: Budapestre a
Tropicariumba utaztunk. A tanítást követõ 2 bátran kísérjék el gyermekeiket!
Tisztelettel köszönjük mindazok bizalmát,
hét a szokásos úszótanfolyam ideje volt. Júniakik ránk bízták, bízzák gyermekeiket. Szívus 20-án a tanévzáró ünnepélyen örülhettünk a szép év végi eredményeknek, a sok ki- bõl remélem, hogy együtt sikeres, életre való,
osztott jutalomkönyvnek, oklevélnek, s meg- boldog embereket nevelhetünk.
Az iskola pedagógusai, Buzás Andrea,
hatottan álltunk a 4. osztályosok elköszönõ
Horváthné Propszt Hortenzia és Kaszás
szavait hallgatva.
Edit nevében:
Most már napjaink a következõ tanévre vaMoizesné Nagy Kinga.
ló készülõdéssel telnek. Gyönyörûen kifestett, kitakarított iskolával, szép
tankönyvekkel és nagy lelkeseAz iskola
déssel várjuk a 2013-2014-es tanévzárója
évben hozzánk járó gyerekeket
és mindenkit, akit érdekel munkánk és mindennapjaink. A korábbi években bevált rendezvényeink, ünnepségeink nyilvánosak, tehát nem csak az éppen
érintett gyerekek, szülõk számára megtekinthetõek! A 8 elsõs,
4 másodikos, 10 harmadikos és
5 negyedik osztályos kisdiák a
korábbiak mellé újabb, pályáza-

Óvodánk életében július 1-jétõl ismét változás történt.
Négy település, Kölesd, Kistormás, Sióagárd és Harc Önkormányzata Óvodafenntartó Társulást hozott létre. A társulás gazdasági irányítása Sióagárdon, a szakmai irányítás
viszont Kölesden történik. A mi óvodánk tagóvodaként
mûködik tovább. Ez hasonlóan fog mûködni, mint mikor
Zombához tartoztunk. Bízom benne, hogy annyi pozitív
dolgot is hoz magával, mint amennyit Zombától kaptunk.
Szeptembertõl az óvoda ugyan olyan formában mûködik tovább, mint eddig is tette. Két csoportunk indul. Az
egyik az egységes óvoda-bölcsõdei csoport, ami szeptemberben a kezdéskor 12 kisgyermekkel kezd, ebbõl 5
bölcsõdés, akiket kétéves kortól lehet felvenni, és ez a
csoport létszámilag folyamatosan fog fejlõdni. Már szeptember közepétõl újabb 2 kisgyermekkel szaporodik. A
tanév végére elõzetes számítások szerint a létszám el
fogja érni a 17 fõt. Ebben a csoportban 2 óvodapedagógus egy gondozónõ és egy dajka foglalkozik a kicsikkel.
A másik, középsõ-nagy csoport létszáma 23 fõ. Ebben a
csoportban 2 óvodapedagógus és egy dajka dolgozik.
Az új tanévben is szeretnénk megtartani a már jól bevált programjainkat, zenés mûsorainkat, kirándulásainkat. Még szorosabb kapcsolat kialakítására törekedünk a
Faluházzal, gondolok itt a filmvetítésekre az esetleges
kézmûves foglalkozásokra. Biztosan új lehetõségeket
hoz a társulás is a programok bõvítése érdekében. Mindezeken felül minden új ötletre nyitottak vagyunk bárkitõl, szülõktõl, fenntartótól, mindenkitõl.
Szakálosné Marosi Ildikó
Tagóvoda vezetõ
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Bábszínház

Hírek, események
Változás!

Soltszentimre foci

Czencz Péter falugazdász helyett Gerhát Renáta
látja el a feladatokat. Az ügyfélfogadás ideje nem
változott. Csütörtökönként várja az ügyfeleket 1516 óráig a Faluház irodahelységében.

Július hónapban 16. alkalommal került megrendezésre a hagyományos, Sióagárd-SoltszentimreHarc Baráti Torna, melynek ez évben Soltszentimre adott otthont. Csapatunk ismét jól szerepelt,
szoros csatában a 2. helyet szerezte meg a házigazdák csapata után, de a gólkirályi címet sikerült elhozniuk a harci fiataloknak Nagy Krisztián révén.
Ezen a tornán való részvételt több éve az Önkormányzat is támogatta, amelyért ezúton is köszönetet mondanak a résztvevõk.

❖❖❖

Egészségügyi szûrés
Onkológiai szûrõvizsgálat lesz az egészségháznál
2013. szeptember 19-én (csütörtökön) 13-15 óráig. A szûrõvizsgálatot Dr. Tóth János végzi.

❖❖❖

HARC HÍRNEVE
Sióagárd arató nap
Július 6-án Aratónapra készülõdtünk, melyet a
Sióagárdi Hagyományõrzõ Egyesület és a Sióagárdi Önkormányzat közösen szervezett. A versenyen kilenc csapat vett részt, melyen Harc is képviseltette magát.
Az érkezõ vendégeket egy igen kiadós reggelivel
fogadták a szervezõk. Ezt követõen a résztvevõk
felsorakoztak a kijelölt búzatábláknál, majd kezdõdött a verseny.
A zsûri több szempont szerint értékelte a csapatok teljesítményét: a tarló felülete, magassága, a kéve minõsége, a kéve tömörsége, formája, valamint
a csapat megjelenése is számított a végsõ döntésnél.

❖❖❖

FALUHÁZ BESZÁMOLÓ
Varró szakkör
Gratulálunk a fiúknak eredményes szerepléseikért!
E. A. GY.

A júliusban indult varrószakkör a nyár folyamán
eredményesen mûködött. A gyerekek pénztárcát,
telefontartót, tolltartót, kistáskát, mackót, tornazsákot készítettek a szakkör során Patkó Sándorné
Erzsike néni segítségével.

❖❖❖

Közlekedj szabályosan!
Júliusban ismét ellátogatott a Faluházba a Siógárdi Fecske bábcsoport, hogy
újabb fantasztikus elõadásukat mutassák be a harci közönségnek.
A jelenlévõk Lázár Ervin: Virágszemû – avagy a veszekedõs virágok címû mûvének asztali bábjátékát és Arany László: Fehérlófia címû mese feldolgozásának pálcás bábjátékát láthatták. A következõ színházas bemutatóra karácsony
környéken kerül majd sor.
Ny. A

❖❖❖

Palacsinta party

.

A Humánszolgáltató Központ munkatársai Pilisi Magdolna és Kõhalminé
Szabó Erika nyári programot szerveztek augusztus 6-án, kedd délelõtt Har-

❖❖❖

Zomba falunap – foci
Helyi fiataljaink nem elõször szerepelnek eredményesen labdarúgó tornán. 2013. július 27-én a
VI. Zombai Falunapon községünk néhány fiatal
labdarúgója baráti összefogásból és a foci szeretetébõl jelesre vizsgázott.
A zombaiak kedves meghívásának eleget téve a
harciak és a kisdorogiak összefogtak, hogy a falunapon tartott Kispályás Labdarúgó Tornán a jó
szórakozás, a sportolás mellett egy jó eredményt
is elérjenek. Ez olyan jól sikerült, hogy a „NEKÜNK
8” (HARC-KISDOROG) nevû csapat a tornán az
1. helyezést érte el.

A verseny után lecsó és babgulyás várta a munkásokat és a meghívott vendégeket, majd következett az eredményhirdetés. A gyõztes a sióagárdi
csapat lett, de elsõ nekifutásra nem vallott szégyent a harci csapat, hiszen az 5. helyet szerezték
meg az igen erõs mezõnyben. Az arató csapat tagjai: Bán Zoltán, Doszpod Mártonné, Sipos Sándor,
Viszügyel Andrásné és Nyul Anett.
Délután a fellépõ együtteseké volt a fõszerep. A
kisdorogi Blauer Enzian Tánccsoport, a Harci Lila Orgonák tánccsoportja és a Sióagárdi Hagyományõrzõ Egyesület egymást felváltva ropták a
táncot a színpadon.
A nézõtéren felállított faházakban Kölesd, Medina,
Harc és Sióagárd kapott lehetõséget a rá jellemzõ,
helyben készített termékeik bemutatására. A harci
faházban Szabó Zoltán pirogravírozott alkotásait, és
a korábbi kegytárgy kiállítás tárgyainak egy részét
csodálhatták meg. Emellett lehetõség nyílt megkóstolni a kölesdi Kovács József borait, a harci Brill Pálinkaház különlegességeit, a medinai kistermelõi
100%-os gyümölcsitalokat, a sióagárdi sátorban pedig Szigetvári Mihályné grillázstortáját és mézes puszedlijét. A napot Pap Rita és Bodnár Attila „Slágerek mindenkinek” címû koncertje zárta.
Külön megköszönték a szervezõk Harcnak, hogy
aratócsapattal, kiállítással és fellépõ táncosokkal is
egyaránt részt vettek. Egyetlen település voltunk,
amely mindhárom területen képviseltette magát
a házigazda mellett.
Ny. A.

tése alapján csapatunk a települések
versenyén I. helyezést ért el.
Az elkészített HARCSAPÖRKÖLT HÁZI TÚRÓS CSUSZÁVAL nagy sikert aratott mind a zsûri,
mind a versenyzõtársak körében. Az
eredményhirdetésen jó érzéssel vettük át az oklevelet
és az 1. helyezettnek járó kupát, valamint fogadtuk a rendezõk és
a zsûri elismerõ szavait és õszinte meghívását a jövõ évi megmérettetésre is.
E. A. GY.

con a gyermekeknek. A program megvalósításában segítségünkre voltak az
Értékõrzõ Egyesület tagjai – Arnóczkiné Irénke, Doszpodné Marika, Horváth
Éva, Horváthné Pannika, Pálfiné Julika és Viszügyelné Erzsi- akik folyamatosan sütötték a kakaós és lekváros palacsintát. Nyul Anett IKSZT munkatárs,
a technikai eszközökben és a program lebonyolításában segített.
A délelõtt az aszfalt rajzversennyel kezdõdött, melyet egy újabb verseny, a palacsintaevés követett, amit a gyermekek nagyon élveztek. Köszönetképpen
egy rögtönzött tánccal lepték meg a szervezõket és a segítõket a lányok. A
program zárásaként egy jó hangulatú karaoke show következett, amelyen a
gyerekek bemutatták rejtett tehetségeiket és önfeledten szórakoztak.
Pilisi Magdolna

A szekszárdi közlekedési osztály munkatársa Kertainé Lipovszky Eszter látogatott el Harcra augusztus elején, hogy a biciklivel való szabályos közlekedésrõl adjon felvilágosítást a gyerekek részére. A rövid tájékoztató után a gyerekek egy felállított akadálypályán mutathatták meg biciklis tudásukat, kisebbnagyobb sikerekkel. Akik teljesítették a pályát meglepetés ajándékokban részesültek a rendõrség jóvoltából.
Ny. A.

Mackóbirodalom a Faluházban
Igény szerint tanév közben is folytatódik a szakkör, minden második péntek délután 17 órától. A
következõ alkalomra szeptember 13-án kerül sor
a könyvtárban, melyre minden gyermeket szeretettel várnak.
Szeptember 4- tõl a felnõttek részére is folytatódik
a kézimunka szakkör 17 órától a könyvtárban. A
régi tagokat valamint az új, tanulni vágyókat is
egyaránt várják.
Ny. A.

❖❖❖

Mint a moziban
Emellett Erdõs Norbert a „Legjobb Kapus” címet
is elnyerte. Köszönet illeti Nagy Krisztiánt és Erdõs Norbertet, akik a csapat tagjainak megszervezését vállalták, de nem kevésbé jár köszönet Nyul
Anettnek, aki a csapat ebédjének elkészítésérõl
gondoskodott. A résztvevõk jó hangulatán túl fontos momentum volt, hogy ezen a napon Harc községnek ismét jó hírnevet szereztek a fiatalok a
szomszéd községben.
E. A. GY.

❖❖❖

Regöly, fõzõverseny
2013. augusztus 11-én néhány lelkes harci lakos
egy kedves baráti meghívásnak eleget téve, részt
vett a IV. Regölyi Fõzõversenyen, ahol „HARCI
NYULAK” fantázianév alatt képviselték községünket. A jó hangulatú, 5 csapatból és 13 egyéni nevezõbõl álló versenyen szigorú szakmai zsûri dön-

Július elején igazi mozi teremmé varázsoltuk a Faluház nagytermét. A helyi óvodás és iskolás gyerekek limonádé és pattogatott kukorica mellett élvezhették a vetített filmet.
Ny. A.

Szívet, lelket gyönyörködtetõ kiállítás nyílt meg augusztus 17-én a
Faluház nagytermében.
Nyul Anett ötletén felbuzdulva a gyerekek és a szülõk elhozták kedvenc
mackóikat, és minden olyan tárgyat,
ami a mackókkal összefügg.
A 195 plüss maci mellett több mint
200 különbözõ tárgy - könyv, ruha,
függöny, bögre, szalvéta, ágynemû,
szõnyeg, stb.- tette lehetõvé, hogy az
elrendezés nagyon ötletes, életképekbõl álló lehetett. A Mackó Band,
a Maci motorverseny, a jegesmedvék
birodalma, a strandoló bocsok, és
más ötletek, valamint az elrendezés
Nyul Anettnek és Erdõsné Aranyos
Györgyinek köszönhetõ.
Lehetett rajzolni a mackóterítõs asztalnál, játszani, de voltak finomságok
a látogatók számára is.
Gratulálok a kiállításhoz! További jó
ötleteket, jó munkát kívánok.
László Lászlóné

❖❖❖

Mellékelten közöljük a Népújság kiállítás megnyitásáról szóló cikk egy
részletét:
„Az érdeklõdõket már az elõtérben
macik fogadják, a nagyteremben
azonban a medveimádókat valódi paradicsom várja. A színek szerint válo-

gatott csoportosulás mellett,
merthogy zöld, rózsaszín és
narancssárga dörmögõ is létezik, külön asztalt kaptak a
pandák. A színpad egyik sarkában a szerelmes Valentin
napi macik tömörülnek, a
másikban viszont sok-sok Micimackó. A kiállítás rendezõi
a konyha-étkezõben egyebek
mellett macimézet szolgáltak
fel az éhes négylábúaknak, a
nyaraló medvék viszont macis napernyõt is kaptak.
A Mackó Band vezetõjérõl
tudni illik, hogy több mint
negyven éves, az alvómackók
viszont egy szekcióban szerepelnek a pizsamákra álmodott társaikkal. A kiállítás talán legszellemesebb része talán az autós-motoros verseny,
ahol Motor Medve, Dömper
Dörmi, Nyakig Bocs és tettestársaik igyekeznek a cél, azaz
Harc felé. Azt talán mondani
sem kell, hogy a megnyitón
maci formájú rágcsálnivalókat kínáltak.” (Budavári Kata)
A kiállításon készült képek a
www.harc.hu honlapon a
galériában megtalálhatók.

