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AZ ÓVODA HÍREI
2015. január 1-tõl óvodánkban új kolléga van alkalmazásban: Horváth Beáta óvodapedagógus.
Faludiné Máté Mária helyett dolgozik, aki nyugállományba vonult.
Az egyik legnagyobb ünnepünkön vagyunk túl, a farsangon. Erre mindig nagy izgalommal készülnek a gyermekek és felnõttek
egyaránt. A jelmezek és a versek kiválasztása
nem kis feladat, hát még felállni a színpadra
és elõadni! A kicsiknek ez az elsõ nagy „megmérettetés”. Még a bölcsõdések is bátran mutatták meg jelmezüket. A mûsor utáni zenés
mulatozás után a tombolasorsolás is izgalmakat rejtegetett. Senki nem ment haza üres
kézzel, hiszen a kisorsolt több száz tombolatárgy közül mindenkinek jutott valami.
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni a szülõknek, a kolléganõimnek, a vállalkozóknak és magánszemélyeknek a munkájukat, adományaikat. Megint nagyon szép
összeg gyûlt össze a gyermekek számláján az
Önök jóvoltából. Ennek a pénznek nagy részét ismét a tavaszi tanulmányi kirándulásra
fordítjuk.
Február közepén a Nevelési Tanácsadó
munkatársa felmérte a tanköteles korú gyermekeket. Az iskolaérettségi vizsgálaton 10 kisgyermek vett részt. Ebbõl 6 kisgyermek kezdi
õsszel az iskolai tanulmányait. 4 gyermek
még egy évig óvodai nevelésben részesül, szülõi kérésre.
Az óvodánkban járt Figura Ede drámapedagógus és egy nagyon hangulatos mûsort láthattunk, melynek a címe a Hóember születésnapja volt. Erre a rendezvényre meghívtuk az
iskolás gyermekeket is. Jól sikerült délelõtti
programon együtt játszott óvodás, iskolás, miközben a hóember „háromszor is megszületett”.
Március 13-án Szekszárdon jártunk a nagyobbakkal a Múzeumban. Egy mindenki számára érdekes órát töltöttünk el itt. Megismer-

kedtünk az 1848-49-ben használt fegyverekkel, viselt ruhákkal. A fegyvert kézbe lehetett venni, a ruhákat pedig
felpróbálni. Majd játékos feladatokat oldottunk meg. Huszárokat színezhettünk és különféle kirakókkal játszottunk. Mi így ünnepeltük Március 15-ét.
Most a tavasz beköszöntével még inkább nem fogunk
unatkozni, hiszen nagyon
sok program vár ránk. Anyák
napja, gyermeknap, évzáró,
kirándulások. Ezek közül van olyan, ami pénzbe kerül. Ehhez kérném, hogy akinek módjába áll adója 1%-ával támogassa óvodai alapítványunkat.

„Harci Óvodáért” Közalapítvány
18 8 6 0 610 - 1 - 17
Szakálosné Marosi Ildikó
Tagóvoda vezetõ

F A R S A N G U TÁ N TA V A S Z VÁ R Á S
Gyorsan elszaladtak a téli szünet napjai. A meghitt karácsonyi ünnepség után a pihenés következett az iskolásoknak. Mindez az erõgyûjtés ideje is, mivel az elsõ félév zárása január kö-

zepén volt. A sok munka eredményeként 26
kisiskolásunk közül négyen kitûnõ, hárman jeles értesítõt vihettek haza. A többi jó és közepes eredmény is azt mutatja, szorgalmas tanítványaink vannak és senki sem maradt le jelentõsen az elvárt szinttõl.
Ezt követõen ismét a vidámságé volt a fõszerep. Február közepén busó kézmûves foglalkozásra vittük a gyerekeket a szekszárdi
múzeumba, mely hozzájárult a farsangi napok hangulatához. A mindennapok pedig a
zenés-táncos mûsor gyakorlásával teltek. Farsangi bálunkon a gyerekek a mûsorral, a kedves szülõk az ahhoz való öltözetekkel járultak
hozzá, hogy igazi retro hangulat lehessen. Köszönjük, hogy ilyen jól érezhettük magunkat
és a bál közel 140 000 Ft-os bevétele is kimagasló volt.

(Folytatás a 2. oldalon)

Harc
(Folytatás az 1. oldalról)
A leendõ iskolások szülei számára a tanévben már második alkalommal tartottunk „Szülõi est”
programot, melynek témája az
volt, hogyan tud a szülõ segíteni
kisgyermekének az iskolai feladatok vidámabb és zökkenõ mentesebb kivitelezésében. Célunk az
volt, hogy ne a nehézséget, a megoldhatatlannak tûnõ feladatot lássák a szülõk az iskolakezdés
egyébként természetes bekövetkeztében. Ezt célozta a szülõs látogatás is, melynek során az elsõ
osztályosokkal együtt vettek részt
óráinkon a leendõ elsõsök és szüleik. Igazi számolós, olvasós, éneklõs feladatokban nagyon aktívan,
bátran vettek részt a hamarosan
iskolások is.
Márciusban folytattuk az egészségnapi programok keretén belül
a konfliktuskezelés és családi élet
témakörét a szekszárdi RÉV Szolgálat szakemberei segítségével.

Vidám, játékos formában foglalkoztak a gyerekekkel.
Körzeti védõnõ látás és hallásszûrésen vizsgálta meg a gyerekeket.
Szokásainkhoz híven ünneplõbe öltözve, kokárdákat kitûzve
emlékeztünk meg az 1848/1849es forradalom kezdetérõl az iskolában. Szerencsére az idõjárás engedte, hogy a gyerekek által készített nemzeti színû kis kitûzõkkel
a hõsi emlékmûhöz is lesétáljunk.
Az ünnep napján néhányan az országos felhíváshoz csatlakozva
még a Nemzeti dal közös elszavalásán is részt vettünk.
Mivel a mi gyerekeink csak 4.
osztályos korukig járhatnak helyi
iskolába, 5. osztálytól új helyet
kell választani. Szintén a szülõkkel
közös látogatást szerveztünk a
zombai iskola megtekintésére,
ahol már egy korábbi alkalommal
számítástechnika órán is tanulhattak negyedikeseink.
Napjainkban már a nyuszit, a
tavaszi szünetet várjuk. Kézmûves foglalkozásra jönnek hozzánk április 01-jén a
n a g yc s o p o r t o s o k ,
versmondó versenyt
rendezünk április elején, s nagyon közeleg
az erdei iskola is.
Szóval
továbbra
sem unalmasak napjaink itt az iskolában.

EBOLTÁS
2015. április 8-án (szerdán) délután 16 órától 17
óráig a Községháza udvarán, 17 órától 18 óráig a
Vörösmarty téren a Posta elõtt kerül sor.
A pótoltás április 11-én (szombaton) reggel 9
órától 10 óráig lesz a Posta elõtt.
Az oltás díja féreghajtóval együtt: 3.000,-Ft/eb.
Felhívom a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy
az eboltás KÖTELEZÕ!
Az oltási könyvet mindenki hozza magával, az elveszett oltási könyv pótlása 400,- Ft.
Tájékoztatom továbbá, hogy a 4 hónaposnál idõsebb eb

mikrochippel való ellátása 2013. január 1-tõl KÖTELEZÕ! Az ebtartók közül, aki még nem oldotta meg kutyájának mikrochippel való ellátását, az eboltással együtt
megteheti, mert oltást csak az az eb kaphat, amelyik
mikrochippel is rendelkezik. A mikrochippel történõ
ellátás díja: 3.500,- Ft/eb.
Az a kutyatulajdonos, aki ezen kötelezettségének
nem tesz eleget, szabálysértést követ el és 45.000,Ft pénzbírsággal sújtható.
Köszönjük együttmûködését.
Dr. Fisi István sk. állatorvos

Közérdekû információk
Harc Község Önkormányzata
Cím: 7172, Harc, Fõ utca 59.
Telefon és fax: 06 74/437-030,
06 74/437-008.
E-mail:
onkormanyzatharc@tolna.net
Honlap: http://www.harc.hu

Zomba Általános Iskola
Harci Tagiskolája
Intézményvezetõ:
Moizesné Nagy Kinga
Cím: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon: 74/437-082
E-mail:
iskola@altisk-harc.sulinet.hu

Ügyfélfogadás
Hétfõ:
nincs ügyfélfogadás
Kedd:
8-12; 13-16 óráig
Szerda:
8-12; 13-16 óráig
Csütörtök:
8-12; 13-16 óráig
Péntek:
8-1230 óráig

Sióagárdi Közös Óvoda,
Bölcsõde és Családi Napközi
Harci Tagóvodája
Óvodavezetõ:
Szakálosné Marosi Ildikó
Cím: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon: 06 74/506-099
E-mail: harciovi@gmail.com
Faluház – IKSZT
Intézményvezetõ:
Nyul Anett Ágnes
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 7.
Telefon és fax: 06 74/407-266
E-mail: iksztharc@gmail.com
Faluház nyitva tartása
Hétfõ: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
kedd: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
szerda:
13:00 -21:00
csüt.: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
péntek:
14:00 -18:00

Fogadóórák:
Polgármester: Tóth Gábor
Elõzetes egyeztetésalapján
Aljegyzõ: Balogh Györgyi
szerda 8-12 óráig
Járási hivatal ügysegédje
kedd 13 – 16 óráig
Hatósági ügyintézõ
Baky László
szerda délelõtt,
idõpont egyeztetéssel

szombat:
14:00 -18:00
vasárnap:
15:00 -17:00
Könyvtár nyitva tartása
hétfõ: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00
kedd: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00
szerda:
15:00 -18:00
csütörtök:
15:00 -18:00
péntek:
15:00 -18:00
szombat:
14:00 -16:00
vasárnap zárva
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint
rendezvények ideje alatt módosulhat!
Családsegítõ Szolgálat
Pilisi Magdolna
Fogadóóra: hétfõ és kedd 8 -12
óráig a Faluház irodahelyiségében.
Gyermekjóléti Szolgálat
Kõhalminé Szabó Erika
Fogadóóra: kedd 8-12 óráig a Faluház irodahelyiségében.
Falugazdász
Grénus István
Fogadóóra: minden pénteken
8:30 -10:30
a Faluház irodahelységében.
Elérhetõség: 0620/532-68-67.

Körzeti megbízott
Csipai János
Elérhetõség: 0630 419 22 93.
Egészségház
Felnõttorvos: Dr. Balogh Adrienn
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér
Telefon: 06 74/ 437-070
Rendelési idõ:
hétfõ:
10:00-13:30
csütörtök:
8:00 -11:00
Felnõtt ügyelet
Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon:
06 74/318 104
Hétköznap:
1600 - 800-ig
Hétvégén:
800 - 800-ig
Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens: Sill Ildikó
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 06 74/ 437-070
Tanácsadás: minden hónap elsõ
csütörtök: 10:30 -11:30
Rendelési idõ
minden csütörtök: 11:30-13:30
Gyermekügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18.
Telefon: 06 74/318 -104
Hétköznap: 1600 - 800-ig
Hétvégén: 800 - 800-ig.
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FELHÍVÁS
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a
legveszélyesebb idõszak, hiszen a jó idõben
egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat.
A veszélyt egyrészrõl a száraz aljnövényzet és
avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság
is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát
emberek okozzák.
Az idén március 5-én hatályba lépett Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint általában
tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt
jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik. Községünkben február óta van egy önkormányzati rendelet, amely lehetõséget biztosít arra, hogy
belterületen el lehessen égetni a növényi hulladékot. A rendelet három napot jelölt meg, a
keddet (15-19 óra), a pénteket (15-19 óra) és

adott hónap második és negyedik szombatját
(8-12 óra).
A szabadban tüzelés feltételei lényegesen
nem változtak, a meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Az égetés után
gyõzõdjünk meg arról, hogy megfelelõen oltottuk-e el a tüzet, nem áll-e fenn a visszagyulladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell
vizsgálni, az esetlegesen visszamaradó parázslást, izzást vízzel/földtakarással/kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
Azonban a külterületen történõ tüzelés jogi
feltétele jelentõsen változott, március 5-tõl
csak engedéllyel végezhetõ ez a tevékenység,

amit a tûzvédelmi hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség, korábban tûzoltóság) ad ki.
Az engedély illetékköteles (3.000,- Ft), az Országos Tûzvédelmi Szabályzatban meghatározott tartalmú kérelmet az égetés idõpontja
elõtt legalább 10 nappal kell benyújtani.
Jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély
hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység
tûzvédelmi bírságot von maga után, melynek
összege 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedhet! Ha tûzoltói beavatkozásra is volt szükség, a minimális bírságösszeg 200.000,- Ft, a
felsõ határ pedig 3.000.000,- Ft. Az okozott
károkért a tûz gyújtóját felelõsség terheli, ha
a szabadtéri égetés miatt vagyontárgyak károsodnak és/vagy emberélet kerül veszélybe, a
tûzokozó ellen büntetõ eljárás is indulhat.
Garai László
jegyzõ

FALUHÁZI ESEMÉNYEK
Csizmadia János könyvbemutató

be. A zsûri 2 arany, 12 ezüst és 11 bronz minõsítést osztott ki, 4-en pedig oklevelet kaptak.
Emellett 3 fõ tárgyjutalomban részesült. A díjátadót követõen 70 fõ vett részt a vacsorán,
melyet reggel 4-ig tartó bál követett. A rendezvényt a Szekszárdi Hegyközség támogatta.

Nyugdíjas kistérségi találkozó

Az idei évet a medinai Csizmadia János „Göröngyös életút”címû novellás kötetének bemutatójával kezdte a Faluház. „Jani bácsi” élete nagy részében fodrászként és borbélyként dolgozott,
így munkája során volt szerencséje sok embert
és az õ történetüket is megismerni. Ezeket a
vicces, humoros, de néha szomorú történeteket írta meg novellás kötetében, melyekbõl a
harci lakosok is ízelítõt kaphattak.

Koszorúcska

A Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége idén is
megtartja a tavaszi kistérségi névnapos nyugdíjas találkozót, amelyre ebben az évben április 24-én kerül sor. A rendezvény délután 14
órakor kezdõdik. A meghívókat mindenki kézhez kapja.

Március 15.

Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom
tiszteletére megemlékezést tartottunk a Petõfi utcában, eleget téve az országos felhívásnak.
A rendezvény Horváth Rudolf alpolgármester
köszöntõjével kezdõdött, majd Õri Fannitól
hallhattuk Oláh Ibolya-Magyarország címû számát. Legvégül pedig közösen elszavaltuk a
Nemzeti dalt, érezve az összetartozás erejét.

tött tojás hidegen, húsvéti falatkák, stb.), sós
(kalács, pogácsa, stb.), és édes süteményeket
(répatorta, Zsuzsi szelet, töltött kosárkák, piskóta epres mascarpone-öntettel, stb.) csodálhattak és ízlelhettek meg. Az ételeket az IKSZT
dolgozói és a varrószakkör tagjai készítették el
nagy gondossággal és szeretettel.
Számunkra külön öröm, hogy egyre többen látogatják kiállításainkat és elismerik munkánkat.

Ízes Húsvét

Idén ismét ellátogattak hozzánk a zombai iskolások, köztük pedig 3 harci diákot is láthattak
a jelenlévõk. A 7. osztályosok koszorúcskájukat, a 8. osztályosok pedig farsangi nyitótáncukat mutatták be. Tánctudásukkal és szemet
gyönyörködtetõ koreográfiájukkal elkápráztatták a közönséget. Jövõre is nagyon sok szeretettel várjuk õket.

Borverseny

A Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége 2015.
február 28-án tartotta a hagyományos Borversenyüket. Összesen 35 db borminta érkezett

FELHÍVÁS!

Az idei év se múlhatott el húsvéti kiállítás
nélkül, melyet László
Lászlóné nyitott meg.
Az idelátogatókat egy
tavaszi
hangulatú
„kerti party”–val fogadtuk. A vendégek
elsõként
Molnár
Jánosné céhmester
munkáit csodálhatták
meg, melyek egyedi,
kézzel - és patchwork
technikával készültek. A látogatók takarókat, ékszereket, ékszerdobozokat, táskákat és neszesszereket tekinthettek meg. A kiállítás másik részében az ételeké volt a fõszerep. A megjelentek tojásból készült elõételeket (sonkatekercs, tojáskrém, töl-

A júniusi hónapban szeretnénk HARC KÖZSÉG TÖRTÉNELMÉBÕL egy nagyszabású kiállítás szervezni. Kérünk minden kedves
harci lakost, akinek van régi fényképe, térképe, behívóparancsa,
bizonyítványa vagy ehhez hasonló kiállítható tárgya, dokumentuma és van rá lehetõségelegyen szíves eljuttatni hozzánk, ezzel is
segítve munkánkat!
Elõre is köszönjük a segítségüket!
IKSZT munkatársai

ÉRTESÍTÉS

Értesítem a gazdálkodókat, hogy a területalapú támogatás beadása
harcon az önkormányzatnál a következõ idõpontokban lesz:
04.09-én
08.00-16.00 óráig
04.16-án
08.00-16.00 óráig
04.30-án
08.00-16.00 óráig
05.14-én
08.00-16.00 óráig
Grénus István falugazdász
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Falunk Értékõrzõ Közhasznú Egyesülete Répatorta
A Szekszárdi Törvényszék 2015. március 2án megállapította, hogy az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
32. § (1) bekezdése alapján a KÖZHASZNÚ jogállást megtarthatta, valamint elfogadta az Értékõrzõ Egyesület rövidített nevet is. Ennek a végzésnek köszönhetõen tovább fogadhatja az 1%-os felajánlásokat.
A Belügyminisztérium döntése alapján a Nemzeti Mûvelõdési Intézet az Emberi Erõforrások Minisztériuma háttérszervezeteként március 16-tól újra elindította a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Programot, melyhez idén az Egyesület is csatlakozott, ezáltal 1 harci fiatalt (minimum érettségi) 2016. február
29-ig, napi 8 órában tudja foglalkoztatni.

A foglalkoztatási program küldetése, hogy
a kulturális közfoglalkoztatottak tevékenységükkel hozzájáruljanak a települési értékek feltárásához, a helyi rendezvények megvalósításához, a helytörténeti gyûjtemények bõvítéséhez, a közösségi élet újraszervezéséhez, valamint
a kulturális alapellátás új módszerekkel,
tevékenységekkel való bõvítéséhez.

CIVILEK A CIVILEKÉRT!
Ajánlja fel Ön is adója 1%-át
az Értékõrzõ Egyesületnek!
Köszönjük!

Pesti László

Hozzávalók
● 300 g cukor
● 200 ml étolaj
● 4 db tojás
● 280 g liszt
● 100 g dió (darált)
● 12 g sütõpor
● 1 csapott mokkáskanál fahéj (õrölt)
● 400 g sárgarépa (nyers,
megpucolt)
● 1 késhegynyi só
● 50 g csokoládé - fehér
● 1 db narancs reszelt héja
vagy leve
A mázhoz
● 200 g natúr krémsajt
● sárgarépa (nyers, reszelt)
● 1 evõkanál vanília eszencia vagy vaníliás cukor
Teljes elkészülési idõ
+ 2 óra kihûtés
120 perc

A répákat megtisztítjuk, lereszeljük, valamint egy 26 cm átmérõjû tortakarikát vékonyan
kivajazunk, kilisztezünk
A cukrot az olajjal alaposan elkeverjük, majd egyenként hozzákeverjük a tojásokat is.
Durvára törjük a diót, majd egy
tálban összekeverjük a lisztet,
durvára tört diót, sót, sütõport,
fahéjat.
Ha összekevertük a szárazanyagokat, egy fakanállal a cukros
masszához keverjük a lisztes
keveréket, a durvára reszelt répát, az olvasztott fehér csokoládét, és belereszeljük a narancshéjat is.
A kész masszát az elõkészített
formába öntjük, és elõmelegített 165 C-os sütõben légkeverés nélkül kb. 80 perc alatt, légkeveréssel kb. 50 perc alatt
készre sütjük. Tûpróbát minden esetben alkalmazzunk! Ha
kisült, teljesen hûtsük ki kb 2
óra alatt, majd vegyük ki a sütõformából.
A tetejére szükséges krémhez a
krémsajtot keverjük ki egy kevés vanília eszenciával, és kevés reszelt répával, majd kenjük rá a kihûlt torta tetejére.
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