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A 2014-es év az ovisok számára
mozgalmasan indult. Erdõsné Ara-
nyos Györgyi ötlete alapján már
szeptember óta készültünk a gyer-
mekek és az óvoda dolgozói által
készített kézmûves munkák kiállí-
tására. Januárban ért finisébe ez a
projektünk. A kiállítás vasárnap
délutáni berendezése után szintén
Györgyi néni irányításával január
20-án, hétfõn délelõtt 10 órakor
tartottuk a megnyitót. 

A kiállítás anyaga 4 témakör
köré épült. Az õsz, a tél, a Mikulás
és a Karácsony. A munkák több-
féle, az óvodában tanult és hasz-
nált technikákkal készültek. Min-
den gyermek munkája valami-
lyen formában a kiállításon meg-

jelent. A megnyitóra az ovisok
mûsorral készültek, rövid versek-
kel, énekekkel, jelenetekkel, me-
lyek szintén a témakörökhöz
kapcsolódtak. A megnyitó után
mindenkit megvendégeltünk az
óvoda dolgozói által felajánlott és

elkészített süteményekkel, szend-
viccsel, pogácsával, üdítõvel. Bol-
dogan vettük tudomásul, hogy a
délelõtti idõpont ellenére sokan
eljöttek a megnyitóra. Vélemé-
nyünk szerint nagy siker volt ez a
program, és úgy gondoljuk, hogy
lehetõség szerint jövõ tanévben
is meg fogjuk ismételni. 

Alig, hogy ennek a progra-
munknak a végére értünk, szinte
fellélegezni sem tudtunk, már
kezdhettük is a következõ ren-
dezvényünk elõkészítését. Ez pe-
dig a Farsang. A gyerekek lelke-
sen tanulták a verseket, szerepe-
ket. A Farsangi bálunkat február
8-án tartottuk a Faluházban. A na-
gyok mûsorát Erdõsné Aranyos

Györgyi, a kicsikét Szakálosné
Marosi Ildikó állította össze és ta-
nította be. A farsangi mulatsá-
gunk mindenféle szempontból
remekül sikerült. A gyerekek él-
vezték, hogy szerepelhettek, még
a kicsik is bátran mentek fel a

színpadra és kivétel nélkül min-
denki elmondta rövid kis versiké-
jét. A nagyok meg már szinte pro-
fi szinten teljesítettek.

Mint már a bálon is említet-
tem, a rendezvényünket nagyon
sokan támogatták. Ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani elsõ-
sorban a szülõknek, akik segítet-
ték a munkánkat, hogy a mûso-
runk sikeres legyen. Hiszen jel-
mezeket kölcsönöztek, készítet-
tek, velünk gondolkodtak a sike-
res kivitelezés érdekében. Támo-
gatták anyagiakkal gyermekeik
álmait. Másodszor szeretném kö-
szönetemet kifejezni kolléganõ-
imnek. Mindannyian támogatták
a rendezvényt munkájukkal, nem
sajnálták szabadidejüket sem ar-
ra, hogy ez a délután maximáli-
san sikerüljön. Külön megköszö-
nöm anyagi juttatásaikat. És nem
utolsó sorban szeretném megkö-
szönni annak a sok vállalkozó-
nak, magánszemélynek, támoga-
tónak, akik felajánlásaikkal segí-
tettek minket. Nagyon kellemes
meglepetést okozott Szabó Zol-
tán, aki elvállalta, hogy videofel-
vételt készít a mûsorunkról. A

DVD elkészítésére befizetett ösz-
szeget nem fogadta el, felajánlot-
ta az óvoda javára. Köszönjük szé-
pen!

Végül is a tiszta bevételünk
185 585 Ft lett. Ennek egy részét
a tanulmányi kirándulásunkra
fordítjuk. Május 16-án, gyermeke-
inkkel Ópusztaszerre utazunk. 

A sok vígasság mellett folyta-
tott komoly munka eredményét a
Nevelési Tanácsadó méri fel. Feb-
ruár 19-én iskolaérettségi vizsgá-
latot tartanak az óvodánkban. Az
iskolába való készülés jegyében
március elsõ hetében a nagycso-
portosok az óvó nénivel elõször
óralátogatásra, majd pedig egyik
délután kézmûves foglalkozásra
mennek az iskolába. 

A farsangi bevételünk nagyon
szép összeget mutat, de ez a pénz
nagyon sokfelé oszlik, ezért kér-
jük, hogy akinek módjában áll
adója 1%-ával támogassa óvodán-
kat!

„Harci Óvodáért” Alapítvány
Számlaszám: 18860610-1-17   

Elõre is köszönjük!
Szakálosné Marosi Ildikó

Nagyon mozgalmas hetek vannak a harci isko-
lások mögött. A várakozással teli advent ide-
jén minden nap apró ajándék került elõ a szé-
pen feldíszített iskolában a karácsonyi csoma-
gocskákból. Nem csak kedves – mint édesség,
matrica, apró játék, karácsonyfadísz –, hanem
hasznos – mint fogkefe, hajgumi – dolgok ke-
rültek elõ. Minden gyermek csillogó szemmel
és izgatottan várta, mit is rejtenek a dobozok.
A másodikosok, néhány nagyobbal együtt, ked-
ves és tanulságos mesét adtak elõ a szünet elõt-

ti utolsó délelõttön az iskolai karácsonyi mûsor
során. Sajnos csak kevesen láthatták a szomba-
ti munkanapon a kis erdei állatok történetét. 

A téli szünet után kipihenten rugaszkodtak
a gyerekek a félévzárás elõtti utolsó két hét-
nek. Örömmel mondhatjuk, igyekezett min-
denki a tudása legjavát adni. Több kitûnõ és
jeles eredmény is született, reméljük év végé-
re még több kisiskolás büszkélkedhet remek
eredményével. 

A farsangi készülõdés napjai is gyorsan el-

teltek. Vadnyugati hangulatot varázsoltunk a
harci faluházba. A mûsor meglepetésekkel is
szolgált és a remek hangulatot fokozta a jó ze-
ne, a több mint 300 tombolatárgy és a 11 tor-
ta kisorsolása. A rendezvény összességében
154 500 Ft-ot eredményezett, így kirándulás
szervezéséhez, az úszás költségeinek csök-
kentéséhez és az udvari játékok vásárlásához
járulhatunk hozzá.

Folytatás a 2. oldalon

Az óvoda hírei
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A játékok közül elsõként a tavalyi jóté-
konysági bál bevételének köszönhetõen
megvásároltunk egy több mint 900 000 Ft
értékû eszközt, 540 000 forintért, melyet
február 25-én szállítanak ide. A késõbbiek-
ben a felállításhoz számítunk a Kedves Szü-
lõk és régi illetve leendõ iskolások szüleire
is. Aki szívesen segítene, kérjük, jelezze az
iskolában.

A helyben iskolába járó gyerekek számára
több mint 20 éve létrehozott alapítványunk
idén is szívesen venné adójuk 1%-ának fel-
ajánlását. Iskolai alapítványunk neve: 

A harci kisdiákokért alapítvány
Adószámunk: 19232609-1-17. 

Felajánlásaikat elõre is tisztelettel köszön-
jük!

Az iskolások és az iskola tanítói nevében: 
Moizesné Nagy Kinga intézményvezetõ 

Ünnep előtt, ünnep után

Önkormányzati tájékoztató
2014. január 22. napjával hatályba lépett Harc
Község Önkormányzatának 1/2014. ( I.20.)
számú rendelete HARC KÖZSÉG ÖNKOR-
MÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL, melyben az önkormány-
zat mûködésével összefüggõ funkcionális sza-
bályok kerültek lefektetésre, valamint a
2/2014. (I.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDE-
LETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
SZABÁLYOZÁSÁRÓL, mely a korábbitól na-
gyobb mértékû változásokat tartalmaz.

A szociális rendelet célja, hogy megállapít-
sa az önkormányzat által a helyi sajátosságok-
nak megfelelõen biztosított egyes pénzben,
valamint természetben nyújtott szociális ellá-
tások formáit, szervezeti kereteit, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, továb-
bá azok érvényesítésének módját és garanciá-
it.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az
aktív korúak ellátásának megállapítására vo-
natkozó kérelmet a pénzbeli és természetbe-
ni szociális ellátások igénylésének és megálla-
pításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete szerinti e célra
rendszeresített nyomtatványon kell benyújta-
ni, amelyhez csatolni kell a nyomtatványon
feltüntetett igazolásokat.

Új elem a szabályozásban, hogy az ellátá-

sára való jogosultság feltételeként a kére-
lem benyújtójának a lakókörnyezete
rendezettségét a szociális rendeletben
meghatározottak szerint biztosítania
kell, többek közt:
a) az ingatlanhoz tartozó udvar rendben tar-

tása, különös tekintettel az esetlegesen ott
található háztartási hulladék, szemét és lom
eltávolítása,

b)az ingatlan elõtti járdának (járda hiányában
egy méter széles területsávnak), a járda
melletti zöldsáv úttestig terjedõ teljes terü-
letének, legfeljebb az épület 10 méteres
körzetén belüli területének a gondozása,
tisztán tartása, szemét- és gyommentesíté-
se, különös tekintettel az árok és áteresz
rendben tartása,

c)az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert,
udvar rágcsálóktól, kártevõktõl való mente-
sítése,

d)állattartásra vonatkozó helyi szabályok be-
tartása. 

További szabályozásként: amennyiben a tá-
mogatásra jogosult személy a lakókör-
nyezete rendben tartására vonatkozó e
Rendeletben foglalt feltételeknek – a fel-
szólítás ellenére – nem tesz eleget, úgy a
támogatás iránti kérelmet el kell utasíta-
ni, vagy a megállapított támogatást meg
kell szüntetni.

Ugyanezen az ülésen döntött a testület a
3/2014.(I.22.) számú önkormányzati
rendelete keretében a Harc községben elõírt
HELYI ADÓKRÓL. Az adók mértéke a ko-
rábbi évhez képest változatlan.

A rendeletek további részletei megismerhe-
tõek az Önkormányzat hirdetõtáblájáról, hon-
lapjáról, illetve kérdés esetén kollégáimmal
állnunk szíves rendelkezésükre.

Ismételten felhívjuk az ebtartó lako-
sok figyelmét! 

Törekedjenek arra, hogy mindannyiunk
számára elfogadható legyen a faluban a ku-
tyák tartása. Többször érkezett lakossági beje-
lentés Hivatalunkhoz, miszerint –többek közt
a Kossuth Lajos-, Sió - és a Jókai utcában a ku-
tyák néha szabadon, felügyelet nélkül kóbo-
rolnak, emiatt sokszor félnek a gyalogosok az
adott utcaszakaszokon elhaladni. 

Lakókörnyezetünk mindenki számára
biztonságosnak kell lennie, ezért kérem,
hogy felelõsséggel gondoskodjunk a ku-
tyák megfelelõ tartásáról!

Február 10-tõl településünkön heti egy al-
kalommal közterület felügyelõ ellenõrzi a
tisztaságot, a közterületen tárolt anyagokat, a
település képét befolyásoló tevékenységeket,
a település biztonságos mûködésének feltét-
eleit. Kérem, segítsék munkáját!

Balogh Györgyi aljegyzõ

Vadnyugati hangulatot 
varázsoltak a faluházba

A 2013 októberében tartott, kötelezõen elõírt
éves közmeghallgatás után januárban két fóru-
mot tartottunk, ahol mindenki elmondhatta
véleményét, ötleteit, feltehette kérdéseit.

A tájékoztatásban, a lakosság által feltett
kérdések megválaszolásában segítségünkre
voltak Kölesdi Közös Önkormányzatunk
munkatársai: dr. Baranyai Eszter jegyzõnõ,
Balogh Györgyi aljegyzõ, Hermann Henrietta
gazdasági vezetõ és a harci hivatal pénzügyi
elõadója Bakó Józsefné.

2011-ben Önök bizalmat szavaztak nekünk,
és mi megpróbáltunk helyt állni, elvégeztük a
ránk bízott feladatokat. Én már a megválasztá-
som elõtt is elmondtam, és azóta is folyama-
tosan hangoztatom, hogy településünknek
„igazi” és továbbra is tiszteletdíjas polgármes-
terre lenne szüksége. Akik jól ismernek tud-
ják, hogy a polgármesterséget hasonló szolgá-
latnak tekintem, mint az egészségügyi terüle-
ten végzett hivatásomat. A felmerülõ problé-

mák orvoslására megpróbáltam és megpróbá-
lom megtalálni a hozzáértõ szakembereket,
munkatársakat, és az új képviselõk segítségé-
vel megpróbáljuk intézményeink mûködõké-
pességét fenntartani.  Azt gondolom, hogy
ennyit sikerült megvalósítani. 

Településünk lelkileg már stabil, gyógyuló-
ban van, már alkalmas arra, hogy újra fejlõdni
tudjon. Ez azt is jelenti, hogy egy hosszabb tá-
vú irányt is meg lehet már jelölni arra vonat-
kozóan, hogy az itt élõ emberek min szeret-
nének javítani, változtatni, fejleszteni a befi-
zetett adókból. Remélem, hogy a fórum után
többen kedvet kapnak ahhoz, hogy bekap-
csolódjanak a közéleti tevékenységbe, hogy
aktívan részt vegyenek az általunk szervezett
programokon. Csakis az itt élõ embereken
múlik, hogy falunk jelenlegi állapotán rontani
vagy javítani fog. Nagyon bízom benne, hogy
mindig lesznek olyan harci emberek, akik te-
hetségüket, tudásukat, hozzáértésüket, sza-
badidejüket adva segítik Harc községet ab-
ban, hogy többé ne kerüljön olyan állapotba,
hogy ápolónõre legyen szüksége.

Mi történt 2011 óta?
● A 2011-es évben a választásokat megelõzõ

zûrzavaros hónapok miatt az átlagosnál
több elintézetlen ügy maradt ránk, a napi
feladatok mellett azzal is foglalkoznunk kel-
lett. A szabályok betartását és betartatását a
kezdetektõl fontosnak tartottuk, ezért mind-
egyik intézményünknél pótoltuk a hiányos-
ságokat. Elvégeztettük az intézmények mé-
rõóráinak (gáz, villany, víz) szétválasztását.

● Az intézményekben elvégeztettük az érin-
tésvédelmi vizsgálatot, dolgozóinkat baleset-
védelmi oktatásban részesítettük. A régi
szerzõdéseket, megállapodásokat felülvizs-
gáltuk. 

● A szennyvízberuházás végelszámolásával
kapcsolatos kötelezõ feladatok megszerve-
zése és elvégzése sok idõvel és kiadással járt.
A falugondnok felmondása után újra kellett
szervezni autóbuszunk gazdaságos üzemel-
tetését. Közmunkásaink munkavégzését át-
láthatóbbá, hatékonyabbá alakítottuk.

Folytatás a 3. oldalon

A lakossági fórumról
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● A sportpályánál az elektromos hálózatot ki-
bõvíttettük, így most már a komolyabb han-
gosítás mellett a világítás is használható.

● Pályázatot nyújtottunk be a csapadékvíz el-
vezetésre, ami nyert is, és jelenleg várólis-
tán van, mivel még nem nyitotta meg a kor-
mány az erre fordítható pénzeket. Megvaló-
sulása után rendezõdni fog a Vörösmarty tér,
Jókai utca, Fõ utca és a Kossuth Lajos utca
csapadékvíz-elvezetése, így rendezettebbé
válik környezetünk.

● A 2012-es évben nagyon sok idõt és energi-
át fordítottunk arra, hogy Faluházunk felújí-
tása végre befejezõdhessen. Az eredeti ter-
vet módosítanunk kellett ahhoz, hogy a
nagyterem folyamatosan alkalmas legyen
minél több ember befogadására, valamint
költségcsökkentés miatt szükséges volt a
melegítõkonyhát teakonyhává átminõsíttet-
ni. Végül idõre elkészültünk, és nem vesztet-
tük el az állami támogatást. 

● 2012 nyarán megtörtént a konyhánál és az
iskolánál is a meszelés, új konyhai eszközö-
ket vásároltunk, régen elõírt változtatásokat
tettünk meg.

● Átvizsgáltattuk intézményeink biztosításait,
alulbiztosítás miatt minden intézménynél
módosításra volt szükség.

● 2012 év végén buszváró bódét vásároltunk
az iskola elõtti buszmegállóhoz.

● 2012 év végén pályázatot nyújtottunk be ar-
ra, hogy a Vörösmarty téren játszótér épül-
hessen. A játékokat már kihelyezték, a növé-
nyek nagy részét is elültették, tavasszal el is
készül a munka.

● Idén õsszel intézményeink konvektorait kel-
lett átvizsgáltatnunk.

● Falunk közterületét, intézményeinket meg-
próbáljuk folyamatosan rendben tartani a
közmunkások, valamint Barkócziné Zsuzsa
és Kunfalvi Gábor segítségével.

Felújítások
A templom elõtti terület az alatta levõ pincék
miatt veszélyessé vált, ezért szükséges volt a
meredek partfalról a növényzetet kiírtatni. 

A Fõ utca alsó szakaszán több helyen besza-
kadt a vápás árok, ezért vis major támogatás-
ra nyújtottunk be kérelmet, a kivitelezés õsz-
szel készült el.

Sajnos a siófoki buszmegálló felújítása és az
elõírt konyhai szellõzõ beszerelése elmaradt,
mivel Bóni Zoltánnak 2,5 millió forintot kel-
lett kifizetnünk szabadságmegváltás miatt. A
két fontos és a falu életét megkönnyítõ beru-
házás így már a napi mûködést veszélyeztette
volna.

A kiadások csökkentése érdekében az
alábbi intézkedéseket tettük:
● a nem kötelezõ feladatok ellátását a lehetõ

legkisebb mértékûre szorítottuk vissza. En-
nek keretében a falubusz mûködését ideig-
lenesen szüneteltetjük.

● az önkormányzat kintlévõségeinek behajtá-
sát megkezdtük.

● a Szociális bizottság kénytelen a kérelmeket
nagyon szigorúan elbírálni.

Továbbra is terveink között szerepel:
● hogy intézményeink mûködõképességét

fenntartsuk
● a megkezdett játszótér építését befejezzük
● a Siófoki utcában lévõ buszmegállót felújít-

suk
● a konyhába a szellõzõ berendezést megvásá-

roljuk és beszereltessük
● bízunk abban, hogy a beadott pályázatunk

alapján a csapadékvíz elvezetés hamarosan
kiépülhet a faluban.

Köszönjük az Értékõrzõ Egyesület önkor-
mányzatot segítõ munkáját!

● a Fõ utcai kápolnák felújítását
● a szüreti felvonulások megszervezését, lebo-

nyolítását
● a virágágyások, bokrok, fák ültetését és gon-

dozását
● a Faluház és az Orvosi Rendelõ berendezé-

sében való részvételt (paravánok, függö-
nyök, párnák stb. készítésével)

● a Faluház rendezvényeinek támogatását (ki-
állítások rendezésévé, karácsonyi ünnepség-
gel, programok, szakkörök szervezésével, a
Gyermekjóléti Szolgálat gyermekprogram-
jainak támogatásával

● az Óvoda és Iskola támogatását tombolatár-
gyak, kiegészítõk, ajándékok készítésével
a Harcról szóló kiadvány elkészítését     

Siposné Csajbók Gabriella

További rövid ismertetõ 
a Fórumon elhangzottakból
Dr. Baranyai Eszter elmondta, hogy korábban
az Alkotmány, ma az Alaptörvény is úgy rendel-
kezik, hogy az önkormányzati gazdálkodás
alapja a költségvetés, melyet helyi közügyek
intézése körében az önkormányzat határoz
meg, állít össze. Ezt az éves költségvetést a költ-
ségvetési törvény hatályba lépésétõl számított
45 napon belül kell elõször megtárgyalni a
képviselõ-testületeknek, ebben az évben ez a
határidõ – az eddigi majd két évtizedes gyakor-
lattól eltérõen – február 5. napja. Az önkor-
mányzat az általa elfogadott költségvetési keret-
bõl finanszírozza kötelezõ (pl. a megfelelõ ivó-
víz-, az egészségügyi és szociális alapellátás biz-
tosítása, a közvilágítás, a köztemetõ mûködte-
tése, a közutak karbantartása, a csapadékvíz
elvezetése, stb.) és önként vállalt feladatai ellá-
tását. 

Fontos alapvetéseink a költségvetés elkészíté-
se során:
● Jelentõsen csökkent az önkormányzatok fi-

nanszírozása: 
● Mûködési hiány nem tervezhetõ, és a folyó-

számlahitel is szigorú feltételekhez kötött
● A saját bevételeket felelõsen és reálisan kell

megtervezni
● Szigorú költségvetési gazdálkodást vár el a

kormányzat az önkormányzatoktól, és erre
vagy közvetett, vagy közvetlen eszközökkel
rá is szorítja az önkormányzatokat.

● A rendszer egyik alapja az önkormányzatok
bevételi érdekeltségének fenntartása.

● Az eddigieknél sokkal hangsúlyosabb elvá-
rás a felelõs gazdálkodás.

Balogh Györgyi aljegyzõ elmondta, hogy
bár a kötelezõ önkormányzati feladatok álla-
mi támogatása némely területen elõnyösebb,
mint a tavalyi évben, de összességében még
mindig jóval alulmarad az azt megelõzõ éve-
kétõl. Ennek köszönhetõen a költségvetés be-
vételi oldalán csak a biztonsággal tervezhetõ
források szerepelhetnek, a kiadási oldalon pe-
dig óvatosan kell kalkulálni az önként vállalt
feladatokkal, reálisan felmérve azok teljesít-
hetõségének alapjait. Ezen felül természete-
sen nem várt kiadások is jelentkezhetnek év
közben, melyek szintén átrendezheti a gon-
dosan megtervezett költségvetést.

Mivel saját bevételeink szinte kizáró-
lag a helyi adók, ezért is fontos lenne az itt
élõ adófizetõknek megérteni, hogy csak a
rendszeresen és maradéktalanul megfizetett
adók teljesítése esetén tudja önkormányza-
tunk az eddigi szolgáltatások színvonalát
fenntartani, mûködõképességét megõrizni.
Tisztelettel kérjük tehát az érintetteket,
hogy esetleges hátralékaikat mihama-
rabb rendezzék.

Hermann Henrietta gazdasági vezetõ szá-
mokkal ismertette a költségvetés változásait.
2012 évben 190 millió, 2013 évben már csak
111 millió, 2014. évben pedig 78 millió forint
lesz a költségvetés. Ebbõl az állami támogatás
2012 évben 58 millió, 2013-ban már csak 39
millió, 2014. évben 26 millió forint lesz. 

EU-s élelmiszersegély osztás
„Az Európai Unió által finanszírozott EU Élel-
miszersegély programot a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az EU-s for-
rásból elõállított élelmiszereket az MVH és a
vele szerzõdött segélyszervezetek, így a Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány közremûködésével
juttatja el a magyarországi rászorulók részé-
re.” 

2012-ben Önkormányzatunk pályázott az
EU élelmiszersegély program keretében. Te-
lepülésünk 340 fõ rászoruló részére kapott
csomagot. A Szociális Bizottság döntése alap-
ján a mostani tartós élelmiszerbõl – liszt, cu-
kor, rövidcsõ tészta – kaphat: a rendszeres
önkormányzati támogatásban részesülõ és
családtagjai (Lakásfenntartási támogatás,
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény,
aktív segélyesek) a nagycsaládosok és a 70 év
feletti személyek.

A 70 év feletti személyeknél elsõsorban azt
vettük figyelembe, hogy benne vannak-e vala-
melyik szociális programban (pl. lakásfenn-
tartási támogatás) Ha nem voltak benne, ak-
kor mint nyugdíjasok, egyszeri, nagyobb tá-
mogatást kaptak.

Budapestrõl az élelmiszer ideszállítását Õri
Istvánnak köszönhetjük.

A kiosztásban a Szociális Bizottság tagjai, a
Hivatal Szociális ügyintézõje, az NMI prog-
ramban résztvevõ három Közösségi asszisz-
tens, a Hivatal egyik dolgozója és két közmun-
kás vett részt.

Azokat az élelmiszereket, melyeket a jogo-
sultak nem vettek át, újból szétosztottuk más
rászorultak számára, amit õk köszönettel át-
vettek.

Az élelmiszersegély osztása fennakadás nél-
kül, jó hangulatban történt, mindenki örült
annak a támogatásnak, amit kapott.

László Lászlóné
a Szociális bizottság elnöke

Változás
2014-es évtõl a falugazdászi tevékenységeket
községünkben Grénus István látja el. 

Ügyfélfogadás: csütörtök 15-16 óra a Falu-
ház irodájában.

***
Balogh Györgyi aljegyzõ fogadóideje feb-

ruártól szerda: 8-12 óráig az önkormányzat
épületében.

***
Dr Kuner Mária értesíti a szülõket, hogy

Harcon a hétfõi rendelését megszünteti.
A beteg gyerekek ellátását Szekszárd Vö-

rösmarty u. 5. sz. alatt lévõ rendelõben min-
den munkanapon biztosítja.

Rendelésének ideje Szekszárdon: 
Hétfõ: 8-1130-ig
Kedd: 14-1730-ig
Szerda: 8-10-ig
Csütörtök: 14-1730-ig
Péntek

páros héten: 8-1130-ig
páratlan héten: 13-1630-ig

Harcon a tanácsadás minden hónap elsõ csü-
törtöki napján 11-12 óráig lesz.
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Karácsonyi Hangulatok
Lassan már 3 hónapja lesz, hogy megjelent
utolsó számunk, így csak most tudunk beszá-
molni a decemberi karácsonyi kiállításunkról. 

Büszkén állíthatjuk, hogy „Karácsonyi
Hangulatok” címmel ötletekben gazdag és
látványos kiállítást sikerült megvalósíta-
nunk, ami minden látogatónak elnyerte tet-
szését. A kiállítás kellékei az elsõtõl az utol-
sóig mind a falu lakosainak köszönhetõek. 

A látogatók találkozhattak különbözõ stí-
lusokban feldíszített
fákkal a retro dísze-
ken át egészen a
modern, extrém dí-
szítési technikákig.
Valamint a kará-
csonyhoz kapcsoló-
dó jellegzetességek-
kel, tárgyakkal pl.
képeslapok, szalvé-
ta, kerámia.  De min-
denképpen elmond-
hatjuk, hogy a legna-
gyobb sikere a köny-
ves fenyõfának és a
Mikulásnak volt. 

Az idei évben is megrendezés-
re került a Pótszilveszteri bál,
melyet a Faluház dolgozói ren-
deztek meg. 

Az est remek alkalmat
nyújtott a közvetlenebb,
örömtelibb találkozásra és
szórakozásra. Elsõsorban a jó
hangulat, az együtt eltöltött
vidám órák öröme volt a cél,
mely maradéktalanul telje-
sült.  A szerencse sem volt
mellékes ezen az éjszakán, a

mulatni vágyók tombola for-
májában ajándékokat nyer-
hettek. A befolyt összeget a
faluház programjaira költjük.
Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani támogatóink-
nak: 

Bodri pincészet
Erdõsné Aranyos Györgyi
Forrayné Nyul Adrienn
Horváth Tamás
Kunfalvi Gábor

Kvantum Kft.
Levendula Farm Kft. - 

Hõgyész
Lufi sziget
Mangó étterem
MVM Paksi Atomerõmû 

Zrt.
Nemes Mária
Nyul Istvánné
Nyul János
Patkó Sándorné
Pestiné Torma Katalin
Siposné Csajbók Gabriella

Pótszilveszter

Testünk titkai 
A decemberben indult, László Lászlóné által
tartott 10 részes elõadássorozat a végéhez kö-
zeledik. Az utolsó alkalomra február 26-án ke-
rül sor 17.30-tól, melynek témája az emberi vi-
selkedés õsi és tanult jellege.

Irodalmi est 
Patkó Sándorné hétfõ esténként a MAGYAR IRO-
DALOM NAGYJAI-ról tart elõadássorozatot. Feb-
ruár 26-án este 17:30-tól minden irodalomkedve-
lõt szeretettel várunk, az est témája Arany János
élete és munkássága.

Apróhirdetés
Szántóföldet veszek 70E Ft AK- áron.

Érdeklõdni: 06/30 363 93 21.

Konyhatündérek
Január hónapban beindult a gasztronómiai élet a faluházban.
A „KONYHATÜNDÉREK” szeretettel várnak minden kedves
sütni- és fõzni szeretõ személyt egy kis tapasztalatcserére, al-
kalmanként pedig különleges ételek kóstolására is a Harci Fa-
luházba! Az összejövetelre kéthetente szerdánként 17:30-tól
kerül sor,a következõ alkalom március 5-én lesz.

Szeretnénk a konyhatündérek mellé kis kukta segédeket
is felvenni, ezért tervezünk kéthetente péntek délutánon-
ként gyerekek részére egy sütõ-fõzõ tanfolyamot. A leendõ
kis segédek megismerkedhetnek a fõzés-sütés alapjaival el-
méletben és gyakorlatban is egyaránt. Minden alkalommal,
amit elkészítünk, azt utána el is fogyasztjuk.

Adományok
A januári testületi ülésen tiszteletre
méltó felajánlásra került sor. Horváth
János Harc, Kossuth u. 18. szám alatti la-
kos a faluházba megvásárolta és besze-
relte a 20 db takarékos izzót, ezzel is
csökkentve a faluház mûködésének
költségeit Ezúton ismételten megkö-
szönjük neki.

A Falunk Értékõrzõ Közhasznú Egye-
sülete – Pesti László szervezésében –
2014. január 8-án közel 80.000 Ft értékû
papír és irodaszer csomagot adott át a fa-
lu óvódásainak és iskolásainak. Így utó-
lag is nagyon szépen köszönjük az alábbi
támogatóinknak:

Vectra-Line Plus Kft.

ICO Író-és Irodaszereket Gyártó
és Forgalmazó Zrt.

Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

Faluház


