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Az óvoda és az iskola hírei

Harc HíreiHarc Hírei

Hosszú várakozás után végre
megérkezett a tavasz. Tél tábor-
nok utolsó „erõfitogtatása”
ugyan a szokásos fõhajtást meg-
hiúsította a hõsi emlékmûnél,
nem maradt el az iskolások által
szervezett forradalmi megemlé-
kezés. Bár a tanulók száma nem
sok és településünk lakói közül
is csak kevesen látták a 3-4. osz-
tályosok által elõadott progra-
mot, büszkén állítom: igazán
méltó volt az ünnephez. A kora-
beli életkép keretein belül vál-
tozatos, érdekes és bensõséges
hangulatban idézték fel a sze-
replõk az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc korát, ese-
ményeit. 

Több szempontból is izgal-
mas hetek állnak az iskola és az
iskolások mögött. Nagy szere-
tettel láttuk vendégül leendõ el-
sõs korú gyermekeket szüleik-
kel együtt a hosszú évek óta ha-
gyományosan megszervezett
„Iskolanyitogató délelõtt” so-
rán. Magyar, matematika és né-
met órán be is kapcsolódhattak
az elsõ osztályosok munkájába
a kicsik, ezt követõen a szülõi
kérdésekre válaszoltunk. Apró

ajándékkal tértek vissza a gye-
rekek az óvodába. Néhány nap
múlva a délutáni közös
„Nyusziváró” kézmûves foglal-
kozásra már ismerõsként jöttek
hozzánk a nagycsoportosok. 

Örömmel tudatjuk a falu ap-
rajával és nagyjával, hogy az or-
szágosan is április 8-9-én meg-
tartott iskolai beiratkozás során
a 9 leendõ elsõ osztályos kis-
gyermek számára nyolcnak a
szülei a mi iskolánkat választot-
ták. Köszönjük a bizalmat, és
szeretnénk továbbra is mind-
annyiuk megelégedésére vé-
gezni munkánkat. 

Az elkövetkezõ hetekben az
év végi hajrá mellett nagy sze-
retettel készülünk a május 6-án,
hétfõn, 17 órakor megtartandó
anyák napi ünnepségre, a ha-
gyományos iskolai tanulmányi
kirándulásra, az úszásra. De
még feltételesen egy kétnapos
erdei iskolai program is össze-
jöhet, a júniusi tanévzárás
elõtt.

Tehát továbbra is igaz az is-
kolások és a tanító nénik napja-
ira: NEM UNATKOZUNK!

Moizesné Nagy Kinga

A március olyan hónap volt,
hogy felért a legzordabb té-
li hónappal. Kaptunk hava-
zást, esõt bõven, ami a sza-
badtérre tervezett program-
jainkat sorra áthúzta. A már-
cius 15-i ünnepélyünket a
Faluházban tartottuk. Meg-
néztük az iskolások mûso-
rát, ami színvonalas, élveze-
tes és igényesen összeállí-
tott mûsor volt. Gratulálunk
a szereplõknek és felkészí-
tõiknek. A már hagyomá-
nyos koszorúzás az emlék-
mûnél a rossz idõ miatt el-
maradt.

Március 20-án volt óvo-
dánkban a nyílt nap, ami
mindig arról szól, hogy egy
kis betekintést kapjanak a
szülõk az óvodai életrõl. Saj-
nos nagyon kevesen éltek a
lehetõséggel, pedig nagyon
készültünk rá. Másnap a le-
endõ elsõsökkel az iskolá-
ban folytatódott a nyílt nap.
Játékosan, érdeklõdést fel-
keltve mentek az órák. 

Március 27-én hozta a
nyuszi az óvodásoknak az
ajándékot. A nagy hó miatt

elmaradt a szabadtéri
nyuszivárás. Mindent a cso-
portszobában tudtunk
megvalósítani, délután a le-
lendõ elsõsökkel az iskolá-
ban kézmûves foglalkozá-
son vettünk részt. Bárányos
nyuszitartót készítettünk,
amit a gyerekek boldogan
vittek haza. 

Bizakodva várjuk, hogy
áprilisban végre megérkez-
zen a tavasz!

Faludiné Máté Mária

Kérjük, aakinek
módjában ááll, 
adója 11%-áát 
óvodánknak 
ajánlja ffel!

„Harci ÓÓvodáért”
18860610-11-117
Felajánlását 

elõre iis kköszönjük!

Az iskolások ünnepi megemlékezése



GAZDÁLKODÓK FIGYELEM!!!

Nem szűnt meg az önzetlen segítés, vannak még segítőkész emberek!

Pálinkatörténelmet írt a Brill!
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Mássodik aalkaalommaal nnyertte
el aa ffõzzde aa „„Maagyaarorsszzág
legjjobb ppálinkájjaa” ccímett aa
Gyulán mmegrendezzetttt XXXI.
Orsszzágoss PPálinkaaverssenyen
éss aa vvele eegy iidõben llebo-
nyolíttotttt III. PPálinkaa, GGyü-
mölccss- ééss BBorpárlaatt VVilág
Kupán.

A versenyen 8 országból
228 nevezõ 755 mintája mér-
kõzött meg egymással a ki-
tüntetõ címekért.

2010-ben a szakmai zsûri a
Brill Pálinkaház Irsai Olivér
szõlõpálinkáját találta a leg-
jobb hazai pálinkának, idén
pedig nemzeti kincsként vo-

nul be a történelembe a fõzde
birskörte pálinkája is. Három
év elteltével ismét a legjobbak
tudtak lenni!

Mindkét pálinkát a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum pá-
linkavitrinjében õrzik meg az
utókor számára. A Magyar Or-
szágos Pálinka Versenyt elõ-
ször 2002-ben írták ki. 

A Brill Pálinkaház kiemel-
kedõen magas szakmai mun-
káját elismerve idén a „Ma-
gyarország legjobb pálinkája”
díj mellett „Magyarország leg-
eredményesebb kereskedel-
mi fõzdéje” és a „Világkupa
legeredményesebb fõzdéje”
címet is elnyerte.   

A márciusi hóviharban a helyi fiatalok -
Renczes Tibor, Bogáncs Tamás, Nagy Pé-
ter, Szalai Zsolt és ifj. Horváth Rudolf -
összefogtak és a Béke utcában valamint
a buszmegállókban ellapátolták a havat,
ezzel is segítve a közlekedést.

A harci óvoda gyerekei és dolgozói
köszönetet mondanak Antus Róbert
harci vállalkozónak, aki Györgyi óvó né-
ni kéréséré biztosított friss homokot az
óvoda homokozójába és sem a homo-
kért, sem a fuvarért nem kért térítést.

Szintén köszönet illeti Nyul Pétert,
Nyul Dávidot, Nyul Gábort és Nyul Já-
nos képviselõ urat, akik a régit kilapá-
tolták és a friss homokot pedig beta-
licskázták a homokozóba.

Nyul János képviselõ közbenjárásá-
val és az óvoda saját erejébõl a homo-
kozó fedelének felújítása, használható-
vá tétele is megoldódott.

Antal József vállalkozónak is köszön-
jük, hogy az óvoda udvarában található
tároló tetejét ingyen megjavította.

Az Értékõrzõ Egyesület az idei évben
is vállalta a virágládák és az ágyások
gondozását. Otthonról hozott virágpa-
lántákat ültettek, virágmagokat vetet-
tek, gaztalanítottak. Köszönjük segítsé-
güket.

Értesítjük a Területalapú Támogatást igénylõket, hogy a

2013. évi támogatásigénylést 2013. május 15-ig lehet

beadni szankciómentesen. A beadáshoz szükséges a re-

gisztrációs szám, személyes MVH jelszó és a 2012. évi ter-

mésadatok, ezeket mindenki hozza magával. 

Ügyfélfogadás helye és ideje:

Czencz Péter falugazdásznál: május 2-án és május 9-én 14-
16 óráig van lehetõség a Faluház irodahelységében.

Grénus István kamarai tanácsadónál: május 2-án és má-
jus 3-án 8-tól 16 óráig van lehetõség a Faluház irodahelysé-
gében.
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2013. április 02-tól a Közös Hivatal új munkatársa Balogh
Györgyi irodavezetõ. Az irodavezetõ hétfõn, szerdán és pén-
teken Sióagárdon, kedden és csütörtökön Harcon dolgozik. 
Ügyfélfogadása Harcon: csütörtökönként 8-12 óráig.

❖ ❖ ❖
Képviselõ-testületünk rendeletet alkotott a közterületek
használatának szabályairól. A rendelet hatálya Harc Község
közigazgatási területén található közterületekre és azok hasz-
nálóira terjed ki.
A közterület fogalma: közterület az önkormányzat tulajdoná-
ban, kezelésében álló, az ingatlan-nyilvántartásban közterü-
letként nyilvántartott belterületi földrészlet – különösen:
közút, járda, tér –, továbbá a magántulajdonban álló belterü-
leti földrészlet közhasználatra adott része.
A közterületekrõl szóló rendelet célja, hogy – községképi,
községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedésbiz-
tonsági szempontok figyelembevételével – szabályozza a
közterület-használat rendjét, az engedélyezési eljárást, vala-
mint a közterület-használati díjat.
Közterület-használati engedélyt kell kérnie az önkormányzat-
tól és díjat kell fizetnie annak, aki nem a rendeltetésnek meg-
felelõen kívánja használni Harcon az utcák ilyen területét.

Részletek a rendeletbõl:
(3) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közterületen, illetõleg az alatt vagy felett elhelyezett
közmûvek hibaelhárítása érdekében végzett munká-
hoz,

b) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával
kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásá-
hoz,

c) Harc, Vörösmarty téren a menetrend szerinti buszjá-
ratok autóbuszainak közterületen történõ alkalom-
szerû parkolásához. 

(4) Nem adható közterület-használati engedély:
a) bûzös, tûz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakor-

lására, erotikus termékek bemutatására és értékesíté-
sére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott) for-
galmazására, kivéve a vendéglátó ipari egységek köz-
területen ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit, va-
lamint a rendezvények alkalmával történõ árusítást.

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztetõ berendezések
és anyagok elhelyezésére,

c) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármû
közterületen történõ tárolására,

d) építõanyag, építési törmelék hatvan napon túli elhe-
lyezésére,

e) üzemképtelen jármû tárolására,
f) park funkciójú zöldterületre, 
g.) járdára, tekintettel arra, hogy az gyalogosforgalmat

szolgál.

11. § Harc, Vörösmarty tér közterületen – tekintettel arra,
hogy jelenlegi állapotában erre nem alkalmas – nyilvános
rendezvény nem tartható, valamint közterület-használati en-
gedély erre a területre nem adható.

Közterület-használati díjak mértéke
1) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, védõtetõ, 

hirdetõ berendezés, továbbá cég-és címtábla 200,-
Ft/m2/hó
2) árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon 2000,- Ft/m2/hó
3) egyes létesítményekhez a közút területén kívül 

szükséges gépjármû várakozóhelyek 5000,-  Ft/gk/év
4) építési munkával kapcsolatos építõanyag 

és törmelék elhelyezése 500,- Ft/m2/hó
5) alkalmi árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre 500.-
Ft/alkalom
6) kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, 

mutatványos tevékenység 100,- Ft/m2/nap
7) teher-, áruszállításra szolgáló gépjármû, mezõgazdasági
vontató,

munkagép, pótkocsi 72 órán túli folyamatos tárolására
3000,- Ft/gk/hó

8) zöldfelület bármilyen célú igénybevétele 500,- Ft/ m2/nap

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

A rendelet teljes terjedelmében megtekinthetõ az önkor-
mányzatnál és az interneten.

Siposné Csajbók Gabriella

Képviselő-testületi tájékoztatóEsemények
Kegytárgykiállítás

A március 23-án délután megnyitott ki-
állításra jelentõs számú szentképet, ima-
és zsoltároskönyvet, szobrot, rózsafüzért
ajánlottak fel a harciak. A Faluház nagy-
terme megtelt a kiállított tárgyakkal. Az
április 2-ig nyitva tartott bemutatót sok
érdeklõdõ látogatta meg. Köszönjük az
Értékõrzõ Egyesületnek és a fõszervezõ-
nek, László Lászlónénak és férjének a
nagy munkát. A kiállítás képei megte-
kinthetõk Harc honlapján valamint az
Egyesület és a Faluház facebook-oldalán. 

Húsvéti foglalkozás

A tavalyi évhez hasonlóan idén is kézmû-
ves foglalkozás várta a gyerekeket hús-
vét alkalmából a könyvtárban. A minták
és a segítõk segítségével egyedi húsvéti
díszeket készítettek, tojást festettek a
gyerekek és mindenki saját tetszése sze-
rint dekorálta az elkészített tárgyakat.
Ügyesen és bátran használták a külön-
bözõ eszközöket. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy az általunk bemutatott ötletek-
bõl kiindulva a részt vevõk kreativitása
szárnyra kapott és további ötletes kis
húsvéti díszek kerültek elkészítésre. A
rendezvény egészen 18 óráig tartott, de
ha be nem rekesztettük volna, a gyere-
kek még másnap is játszottak volna.

Nyul Anett

Nyuszi ül a fûben!
Megérkezett harcra a húsvéti nyúl! A ké-
pen még megvan a cipõje, de sajnos ké-
sõbb, lehet, hogy a nagy hó miatt valaki-
nek szüksége volt rá, és elvitte. Jó lenne,
ha jövõre újból a tavalyi cipõjében ér-
kezhetne meg.

Mesedélután
Áprilisban ismét mesenap volt a könyv-
tárban, összehívtuk a falu apraját, hogy
egy kis mesevetítéssel szórakoztassuk
õket. Délelõtt az óvodások, délután pe-
dig a nagyobb gyerekek látogatták meg
a könyvtárat és nézhették meg a többség
által kiválasztott mesét. A gyermekek iz-
gatottan várnak minden egyes alkalmat,
mikor újra társaikkal együtt nevethet-
nek egy-egy vicces jeleneten, és öröm-
mel tölti el õket, hogy lehetõségük van is-
kolán kívül is együtt lenni. 

Volt, akit a szülei kísértek el, és elõfordult,
hogy õk is itt maradtak a vetítésen. A kö-
vetkezõ alkalom júniusban - tanévzáró
után - lesz, mely egész napos elfoglaltságot
jelent majd a gyerekek számára. Ny. A.

Az utolsó tánc!
Véget ért a február-
ban indult 10 alka-
lomból álló társas-
tánc tanfolyam a Fa-
luházban. A tanfo-
lyam lezárásaképpen
egy zárkörû koszo-
rúcskát tartottunk,
ahova a közeli hozzá-
tartozókat, barátokat
hívtuk meg. Mindenki nevében köszön-
jük Toláczi József tánctanárnak, akinek
a segítségével elsajátítottunk 16 féle tán-
cot, köztük a magyar, a standard és a la-
tin-amerikai táncok alaplépéseit és for-
mációit. Ny. A.

Ki mit tud Harcon?

Várjuk olyan amatõrök jelentkezését 0-
99 éves korig, akik tehetségnek tartják
magukat valamilyen mûfajban és ki mer-
nek állni a színpadra, hogy megmutas-
sák magukat. A produkciókat zsûri érté-
keli, a legtehetségesebbek külön juta-
lomban részesülnek.

Nevezési határidõ 
2013. május 10. (péntek) 18 óra

A produkció idõtartama:
3-5 perc

Jelentkezni személyesen a Faluházban
vagy az alábbi elérhetõségeken lehet: 

06209452986; 0674407266.
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Falunap
Harc Község 

Önkormányzata 
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját
a 2013. június 1-jén,
szombaton tartandó

falunapra 
és elszármazottak

találkozójára.

Délelõtt: 10 órától nyitott
intézmények várják az érdek-

lõdõket /templom, polgármesteri
hivatal, faluház, iskola, óvoda, 

Brill Pálinkaház és az összegyõjtött
régiségek kiállítószobája.

Délután kultúrmõsor, 
este pedig utcabál.

Részletes tájékoztató majd 
a hirdetõtáblákon!

Kérünk mindenkit, segítsen abban,
hogy meghívót minél több elszár-

mazottnak tudjunk küldeni! 
Az elszármazottak nevét és címét 

a Faluházban leadhatják.


