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Harc HíreiHarc Hírei
Az óvoda hírei Kedves Harci Lakosok!

Közelgõ fontos családi események miatt 2014. ápri-
lis 18-án lemondtam polgármesteri tisztségemrõl.
Településünkre nézve döntésemnek semmilyen
anyagi következménye nem lesz.

A 2014. évi õszi önkormányzati választásokig a
szükséges feladatokat a jelenlegi képviselõ-testület
fogja ellátni Tóth Gábor alpolgármester irányításá-
val. 

Köszönöm a bizalmat, a támogatást a sokfajta ön-
zetlen segítséget, a türelmet, a megértést.
Köszönöm a segítõ szándékú kritikákat, tanácso-
kat.
Bízom abban, hogy a kialakult nyugalom és rend
hosszú évekig megmarad településünkön.

Tisztelettel: Siposné Csajbók Gabriella

v v v

A képviselõ-testület köszöni polgármesterünk mun-
káját, azt a példamutatást, amit az emberekkel való
bánásmódban és a mindennapi ügyintézésben ta-
núsított. Szándékunk, hogy a Polgármester Asszony
által kialakított szellemben a tervezett munkákat be-
fejezzük, a célokat megvalósítsuk.

Tóth Gábor sk.
alpolgármester

Óvodánkban március közepén
szomorú esemény történt. Mó-
nika óvó néni elköltözött, és
búcsút mondott a gyerekeknek
és a felnõtteknek egyaránt. A
képviselõ-testület úgy döntött,
hogy szeptembertõl egy peda-
gógussal kevesebbet tud csak
foglalkoztatni. Mónika családi
körülményei úgy alakultak,
hogy erre a lépésre most került
sor. A gyerekek apró ajándékok-
kal, könnyek közt köszöntek el
Tõle. Örültünk neki, hogy meg-
ismerhettük, együtt dolgozha-
tunk Vele, és kívánunk jó egész-
séget és sok sikert a további éle-
téhez!

Márciusban betegség-hullám
vonult át a gyerekeken, ezért
több elõre tervezett progra-
munk elmaradt, de megpróbá-
lunk mindent bepótolni.

Március 29-én, a nagyok
Györgyi óvó néni szervezésé-
ben Alma koncerten vettek
részt Szekszárdon.

Április 1-én a kölesdi Mûve-
lõdési ház vendégei voltunk,
ahol egy nagyon hangulatos
színházi elõadást nézhettünk
meg. Mekk Elek az ezermester
címû mesének nagy sikere volt
a gyerekek körében.

Április 9-én nyílt napot tar-

tottunk, melyen sajnos csak
kevés szülõ vett részt, pedig
ezek a napok betekintést en-
gednek a mindennapi életünk-
be.

Április 16-án jött a nyuszi az
oviba. Faludiné Máté Mária
óvónõ volt ennek az esemény-
nek a felelõse. Ötlete alapján
minden kisgyermek egy pöty-
työs labdát kapott, amit boldo-
gan vitt haza. Sajnos a rossz
idõ miatt a tornaszobában kel-
lett rögtönzött �nyuszifészket�
készíteni. A labda mellé még
édességet is kaptak az ovisok,
melyet az egyik szülõ házaspár
ajánlott fel. Köszönjük szépen!

Ebben a hónapban sor kerül
még egy hangszerbemutatóra,
melyet már régi hagyomány
szerint Kovács Gábor muzsi-
kus tart.

Április 29-én, 17 órakor tart-
juk az Anyák napi mûsorunkat
a Faluházban. Szeretettel vár-
juk az édesanyákat, nagyma-
mákat és minden érdeklõdõt!

A május is nagyon sok prog-
ramot tartogat a gyermekeink-
nek. Kirándulások, Csurgó
koncert, évzáró, stb. Ezekrõl
az eseményekrõl a következõ
újságban írok részletesen.

Szakálosné Marosi Ildikó

Rohamléptekkel megérkezett a
tavasz. A remek hangulatú far-
sangi mulatságunk eredménye-
képpen, több mint 150000 fo-
rinttal gazdagodott iskolai kö-
zösségünk. Köszönjük a felaján-
lóknak és a több mint 1200 db
tombolaszelvény, a sok belépõ
és az elárverezett képek meg-
vásárlóinak! Külön öröm, hogy
még mi, tanító nénik is �elkel-
tünk� a plakátárverés során!

Március mindig a tavaszvá-
rás, a leendõ elsõ osztályosok-
kal való ismerkedés ideje is.
Bár többen nem éltek a tavaszi
kézmûves foglalkozás és a dél-

elõtti �sulivárós�, szülõ - ovis
program által nyújtott lehetõ-
séggel, akik ott voltak nagyon
jól érezték magukat. A résztve-
võ nagycsoportosokkal együtt
csalogattuk a tavaszt egy dél-
utáni kézmûves foglalkozá-
son, majd március 18-án dél-
elõtt, igazán ügyesen, aktívan
vettek részt a leendõ iskolások
a magyar, matek és német órá-
kon is. A legfelszabadultabbak
a táncos-játékos énekórán vol-
tak a gyerekek, mikor kint az
udvaron játszottak a jelenlegi
és a leendõ elsõsök. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Eresz alól fecske fia...



(Folytatás az 1. oldalról)

Mivel mindenki ismert
mindenkit, nem okozott ne-
hézséget sem a feladatok
megoldása, sem a játékokban
való részvétel. Itt is szeret-
ném emlékeztetni a Kedves
Szülõket arra, hogy az általá-
nos iskolai beiratkozás ebben
az évben április végén lesz.

Családias légkörben, az is-
kolában emlékeztünk meg az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulójáról. Az
ünneplõbe öltözött, kokárdát
viselõ iskolások és a nagycso-
portos óvodások az elhang-
zott versek, dalok és a megte-
kintett kisfilm által felidézték
az eseményeket és azok hõse-
it. Másnap a szokásos kegyele-
ti futás során a saját készítésû
tulipánokat is elhelyeztük a
harci hõsök emlékmûvénél.

Kisiskolásaink kíváncsian
és jó étvággyal kóstolgatták a
feltálalt gyümölcsöket a Harc
Jövõjéért Alapítvány által
szervezett gyümölcskóstolón.
A nyers illetve feldolgozott
gyümölcsök mellett igazán
különleges, nem mindennapi
terményeket is megkóstol-
hattak, mint például az
avokádó. Az ízkitaláló-kóstol-
gató játékban mindenki több
fordulóban vett részt. 

A zombai iskola és az ön-
kormányzat munkatársai se-
gítségével felállításra került a
korábban vásárolt mászóvár
is. Most már �csak� a sok köb-
méternyi homok beszerzése
és a tereprendezés van vissza.
Ehhez, mindenképpen erõs
apukák és más segítõk mun-
kájára számítunk. Amennyi-
ben aktuális lesz, mindenkit
értesíteni fogunk. 

Áprilisban a húsvéti nyu-
szit várták a gyerekek legtü-
relmetlenebbül. Még mielõtt

megérkezett volna, a költé-
szet napja alkalmából vers-
mondó versenyt rendeztünk.
Az iskolás gyerekek 80%-a
vett részt a házidöntõn. Az
április 29-i zombai, iskolák
közötti versenyre 11-en jutot-
tak tovább. 

Az éves kötelezõ védõnõi
és iskolafogászati vizsgálaton
is részt vettek a gyerekek.

A hagyományos, húsvéti
menetrendet egy kicsit átala-
kította az, hogy egy korábbi
TÁMOP pályázat miatt 3 taní-
tó néni is egy-egy 30 órás tan-
folyamon kellett, hogy részt
vegyen, a nyuszis kézmûves
foglalkozás sem maradt el, a
tavaszi szünet elõtti utolsó
délutánon. 

Mindezekkel párhuzamo-
san elkezdtünk készülni az
anyák napjára is. Már lelkesen
tanulják a verseket a gyere-
kek és elárulom: már az aján-
dék is elkészült! 

A tavalyi nagy sikeren fel-
buzdulva, megrendezésre ke-
rül az iskola II. Jótékonysági
bálja. Szeretettel várunk min-
denkit 2014. május 10-én este
a faluházba, hogy tovább bõ-
víthessük adományaik és a
tombola bevételének köszön-
hetõen udvari játéklehetõsé-
geinket.

Bár azt hihettük, messze
még az év vége, hihetetlen-
nek tûnõ tény: már csak 8 hét
van vissza a 2013-2014-es tan-
évbõl!!! Ez a pár hét sem szû-
kölködik eseményekben, fel-
adatokban sem. Ilyenkor van
a legtöbb szükség mind a gye-
rekek, mind a szülõk utolsó
erõfeszítéseire. Ehhez ké-
rünk még egy kis kitartást és
türelmet mindannyiunk ré-
szérõl!
Az iskolás gyerekek és pedagó-
gusok nevében: 

Moizesné Nagy Kinga

A téli idõszakban indult �IRODAL-
MI EST� zárásaként Szabadi Mi-
hályt és kedves feleségét láttuk
vendégül Faluházunkban. Az est
folyamán megismerhettük életút-
ját és Harchoz kötõdõ múltját. Va-
lamint ízelítõt kaptunk a számára
kedves emlékekbõl, történetek-

bõl, melyeket közösen feleségével
olvastak fel. A történeteket hallgat-
va sokakban elõtörtek a régen el-
feledett emlékek, amelyek az ar-
cokra mosolyt csaltak.

Ezúton is köszönjük nekik, hogy
megtiszteltek bennünket és várjuk
újabb könyve bemutatására.

Szabadi Mihály irodalmi estje

Március végén a Faluházban ismét
mesenapot tartottunk a gyerekek
számára. Délelõtt az óvodások,
délután pedig a nagyobb gyerekek
nézték meg az általuk kiválasztott
filmet és mesét. 

A délutáni �moziba� látogató
gyerekeknek innivalóval és rág-

csálnivalóval kedveskedtünk. A
mosolygós arcok láttán sikerült
minden gyermeknek egy kis örö-
met szerezni. 

Igény szerint nemcsak gyere-
kek, hanem baráti társaságok, fel-
nõttek számára is biztosítunk he-
lyet és eszközöket filmvetítésre.

Mesenap

„Húsvéti nyúl és társai”
A húsvét közeledtével a Falunk Ér-
tékõrzõ Közhasznú Egyesület var-
rószakkörének tagjai, Szûcsné Pál
Ilona sióagárdi tojásfestõ és - hím-
zõ; a helyi óvodások és a harci fa-
luház dolgozói munkáikból nyílt
húsvéti kiállítás a Faluházban. 

A kiállítást Patkó Sándorné, az
Értékõrzõ Egyesület elnöke nyi-
totta meg. 

Az idelátogatók a mai modern
díszek mellett (pingvin, hal, tek-
nõs hungarocell tojásból, flitteres
tojás), hagyományos díszítési
technikával készült darabokat,
(hagymalevéllel, viasszal festett
tojásokat, varrt- horgolt - és kötött

tojásokat, - nyuszikat, kosárkákat,
csibéket) csodálhattak meg. 

Ezen ünnep jelképe és szoká-
sa. A gyermekeknek egy óriás
húsvéti nyúllal kedveskedtünk,
az idõsebb korosztály pedig régi
viseletbe öltöztetett locsolást imi-
táló bábok láthatók.

A kiállítás végén a húsvétra han-
golódva minden kisgyermek ka-
pott egy-egy csoki tojást a nyuszi
fészekbõl, és minden megjelent
vendég megkóstolhatta a helyi
asszonyok által készített sütemé-
nyeket. Számunkra külön öröm,
hogy egyre többen látogatják kiállí-
tásainkat és elismerik munkánkat.

Eresz alól fecske fia...

Harc
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Mint, ahogy korábbi számunkban ígértük, most Szabó Izabel-
lát mutatjuk be röviden.

1997. október 4-én született
Kolozsváron. 1999 költözött
szüleivel Harca. Kiskorától
kezdve a helyi óvoda és iskola
tagja volt. A felsõbb évfolyamot
már a szekszárdi Garay Általá-
nos Iskolában végezte el, ahol
közelebbi kapcsolatba került az
atlétikával. Rendszeresen vett
részt versenyeken, melyeken
sorra jó eredményeket ért el.

Jelenleg a Csapó Dániel Szak-
középiskola belügyi rendészeti
szakának 10. osztályos tanuló-
ja, ahol továbbra is aktívan
részt vesz a versenyeken. Fiatal
kora ellenére, számos sikerrel
büszkélkedhet.
Jelentõsebb eredményei:

2013.04.27 VII. DOMAINE
GRÓF ZICHY Futóverseny in-
tegrált futam és egyben közép-
iskolások futama (2 km) � I. he-
lyezést ért el a lányok közül

2013.04.25 - 04.26 Atlétika Diákolimpia 4x100m váltó futás III. he-
lyezés és 4x400m váltó futás pedig IV. helyezés

2012.05.15  Atlétika Diákolimpia 4x600 m váltófutásba II. helyezés
csapatban

2010. május 15 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2010. ÉVI ORSZÁGOS
VÁLTÓBAJNOKSÁGA V. helyezés

Szívbõl gratulálunk eredményeihez, a továbbiakban sok sikert kívá-
nunk.

Ismerjük azokat, akikkel együtt élünk?

COOP SZÜLETÉSNAP!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is
kézmûves foglalkozásra vártuk a
gyerekeket húsvét alkalmából a
könyvtárba. A minták és a segítõk
segítségével egyedi húsvéti dísze-
ket készítettek a gyerekek és min-
denki saját tetszése szerint deko-
rálta az elkészített tárgyakat.
Ügyesen és bátran használták a
különbözõ eszközöket. Nagy örö-

münkre szolgált, hogy az általunk
bemutatott ötletekbõl kiindulva a
részt vevõk kreativitása szárnyra
kapott és további ötletes kis hús-
véti díszek kerültek elkészítésre.
Meglepetésünkre szolgált, hogy a
sok gyermek mellett, néhány szü-
lõ is eljött a foglalkozásra, így kö-
zösen készítették el a különbözõ
szebbnél szebb dolgokat.

Húsvéti kézműves

Az európai parlamenti választások miatt május 23-tól
május 26-ig a Faluház zárva tart. 

Megértésüket köszönjük!

Választás miatt a faluház zárva van
A Harci Horgász Egyesü-
let elnöke - Bálint Károly
- szervezésében március-
ban 2 alkalommal is ven-
dég elõadók tisztelték
meg a horgászat �szerel-
meseit� a faluházban. 

A megjelentek ízelítõt
kaptak Erdei Attila 2012
egyéni Feeder Világbaj-
noktól a feederezésrõl,
az etetõanyag szakszerû
elkészítésérõl és Bokor
Károly ragadozóhal spe-
cialistától a pergetõ hor-
gászatról. Az elõadások
végén szívesen válaszol-
tak a megjelentek kérdé-
seire a tapasztalt és elis-
mert szakemberek.

Nagy HO-HO-HORGÁSZOK

Szeretettel várunk
minden kedves 

érdeklõdõt 
2014. május 9-én 

a Coop bolt 
szülinapjára.

Akciós árakkal, 
különbözõféle 

kóstolókkal. Szülinapi 
tortavágás 10 órakor.

Mindenkit várnak 
a Coop bolt dolgozói!
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Szeretnénk az Önök segítsé-
gét kérni egy újabb kiállítás
megszervezéséhez, mely-
nek témája HARC RÉGEN
ÉS MOST.

Ehhez szükségünk lenne
régen készült képekre, ame-
lyeken utcakép, épületek va-
lamint házak is láthatóak. A
képeket digitalizáljuk. Az
eredeti képek nem sérülnek,
azokat visszaadjuk eredeti ál-
lapotban, ez a folyamat 5-10
percet vesz igénybe. 

Kérünk mindenkit, hogy
szánjon ránk idõt, hogy a
mai fiatalság is megismer-
hesse falunk múltját.

Harc régen és most –
kiállítás

MINDEN KEDVES ÉDESANYÁT A KÖZELGÕ ANYÁK 
NAPJA ALKALMÁBÓL SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK!

Édesanyám, te drága lélek, nem élném túl, ha elveszítenélek. 
Te, ki mindig bátorítasz, Az élethez erõt adsz. 
Betegségben, egészségben, Összetartod a családot szépen.
Vigyázz ránk és segíts nekünk, mert mi téged nagyon
szeretünk. 
Maradj hát örökre velünk, mert mi boldogok csak így
lehetünk, ha te itt vagy velünk! 

(Kovácsné Farda Beatrix)

Házhoz megyünk az Ön által saját tárolóeszközben (zsákban,
reklámszatyorban, kartondobozban, kötegelve) szelektíven
gyûjtött hulladékért!

Elhelyezés: társasházaknál a tárolóedény mellé, családi házas
övezetben a kuka mellé.

KÉRJÜK, CSAK A SZÁLLÍTÁS NAPJÁN REGGEL 
8 ÓRÁIG RAKJÁK KI A SZELEKTÍV HULLADÉKAIKAT!

Hova és mikor érkezik az Alisca Terra �szelektív járata�?

Minden hónap 3. hétében csütörtökönként Harcon

Papírhulladék:

Ami a gyûjtõbe kerülhet, illetve összekötve elszállítjuk:
Ô színes vagy fekete-fehér újság,
Ô kartondoboz,
Ô irattároló doboz (lapítva),
Ô hullámpapír,
Ô irodai papír, könyv,
Ô prospektus szórólap,
Ô csomagolópapír

A papír nem lehet élelmiszerrel, zsírral,
olajjal szennyezett. A kartonokat kérjük
hajtogassuk minél kisebbre.

Mûanyaghulladék:

Ami a gyûjtõzsákba kerülhet:
Ô ásványvizes vagy üdítõs palackok és

kupakjaik,
Ô mûanyag zacskók,
Ô fóliák (zsugor és strech),
Ô teljes doboz,
Ô italos karton

A palackot kérjük öblítsék ki, csavarják le
a kupakját és lapítsák minél kisebbre.

Fémhulladék:

Ami a gyûjtõzsákba kerülhet:
Ô fém konzervdobozok,
Ô fém zárókupakok,
Ô fém italos dobozok (üdítõs, sörös, konzerves)

Nem gyûjthetõ szelektíven: ételmaradékkal szennyezett kon-
zervdoboz.
Ne dobjunk bele nem csomagolási fémhulladékot, például bar-
kácsolásból megmaradt fémdarabot!

Zöldhulladék:

Köteglehetõ hulladékok:

Ô vágott fû, lomb és gallyhulladék,
Ô zöldséghulladék,
Ô sövények, bokrok nyírásából származó nyesedékek, 
Ô gyomnövények

ZÖLDHULLADÉKBÓL KOMPOSZT!

Z S Á KO L J  T E  I S ! ! !


