
2014. december 19., péntek 20. szám www.harc.hu

H  A  R  C     K  Ö  Z  S  É  G     Ö  N  K  O  R  M  Á  N  Y  Z  A  T  Á  N  A  K     H  I  V  A  T  A  L  O  S     L  A  P  J  A

Harc HíreiHarc Hírei
2014. ddecember 119., ppéntek

IMPRESSZUM HHaarrcc  HHíírreeii:: Kiadja: AS-M Kft. Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete 

• Szerkesztő: Nyul Anett • Tördelő: Árki Attila • E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net • web: www.harc.hu

Mozgalmasan éés nnagyon ssok
programmal zzajjlik aaz éélet aaz
óvodánkban. MMég ccsak dde-
cember kközepe vvan, dde mmár
annyi mminden ttörtént, hhogy
felsorolni iis ssok.

Októberben a Faluház kínált a
gyermekeinknek két remek prog-
ramot. Az egyik egy filmvetítés volt
a másik pedig egy 3 dimenziós tár-
sasjáték, melyen a gyerekek ma-
guk voltak a társasjáték megeleve-
nedõ szereplõi. Nagy lelkesedéssel
lépkedtek a játékmezõn és oldot-
ták meg a feladatokat. A végén
mindenki ajándékot kapott, mert
ennek a játéknak mindenki nyerte-
se volt.

Novemberben az óvoda és a Fa-
luház közös szervezésében újra
megtartottuk a Márton napi lam-
pionos felvonulásunkat. Minden-
ki elkészítette a maga lámpását és
egy rövid tájékoztató után elin-
dultunk a faluba az égõ mé-
csesekkel és énekszóval.
Nagy élmény volt, fõleg a ki-
csiknek, akik elõször vettek
rész ezen az eseményen.
Visszatérve a Faluházba me-
leg teával, zsíros és májkré-
mes kenyérrel vendégelték
meg a gyermekeket. Utána
egy rövid zenés táncos „bu-
li” kerekedett, ahol felszaba-
dultan mozoghattak saját ké-
nyük szerint az ovisok.

Aztán még szintén no-
vemberben zajlott az óvodában a
már hagyománnyá váló egészség
hét programja. Az elsõ napon a
tisztálkodás, az egészség és beteg-
ség volt a téma. Ellátogattunk az
orvosi rendelõbe, ahol megismer-
kedtünk a gyógyítás eszközeivel
és Gabika néni elmesélte nekünk,
mit kell tennünk ahhoz, hogy
megelõzzük a betegséget és
egészségesek maradjunk. A máso-
dik napon Kölesdre kaptak meg-
hívást a nagy csoportosok. Itt
megnéztünk egy mesét, melyet az
óvoda dolgozói adtak elõ, majd a
tornacsarnokban mozgásos aka-
dálypályák voltak kialakítva, me-
lyet végigjártunk és minden telje-
sített akadály után pecsétet kap-
tak a gyerekek. Legvégül a közös
játék után jóízûen elfogyasztot-
tuk a felkínált zöldségeket és gyü-
mölcsöket. Az egészség hét har-
madik napján a zöldségekkel és

gyümölcsökkel ismerkedtünk,
majd gyümölcssalátát készítet-
tünk. Amit aztán meg is kóstol-
tunk, egész addig, míg ki nem
ürült a tál!

Novemberben aztán Áprily Gé-
za elõadómûvész is ellátogatott
hozzánk és egy nagyon hangula-

tos õszi mûsorral kedveske-
dett a gyermekeknek. A ki-
csik elõször félve nézték és
hallgatták, de végére min-
denki teljesen feloldódott és
közösen táncolt.

Aztán elérkezett a decem-
ber, melynek mindjárt az el-
sõ napján Kölesden voltunk
színházban. Sündisznócska
lovagol címû mesét láthat-
tuk. Majd pedig december 5-
én eljött hozzánk a Mikulás,

mert hát mindenki jó volt és ezt
bizonyítja az a tény is, hogy senki
nem kapott virgácsot. Páran ügye-
sen verset és éneket is mondtak a
Mikulásnak. Megígérte minden
gyermek, hogy ezután is jó lesz és
mindig szót fogad. Majd megmen-
tettük a csokikat a krampusztól és

boldogan ment mindenki a cso-
magjáért a Télapóhoz. A mûsor vé-
gén már a karácsonyra hangolód-
va elénekeltük a Kis karácsony,
nagy karácsony címû éneket és el-
köszöntünk a Mikulástól, aki meg-
ígérte, hogy jövõre is ellátogat
hozzánk.

December 8-án szintén már a
karácsonyra hangolódva Szekszár-
don voltunk színházba. A Betle-
hem csillaga címû zenés mesejáté-
kot néztük meg. Igazán nagy él-
mény volt gyermeknek felnõttnek
egyaránt. 10-én Kovács Gábor ze-
nés mûsorát láthattuk, melynek a
témája a tél volt, meg kicsit már a
karácsony is.

December 16-án lesz az óvodá-
ban a karácsonyi ünnepélyünk,
ahol a nagyobbak mondanak ver-
seket a kicsiknek, majd közös
éneklés után felbontjuk az ajándé-
kokat, amelyek a karácsonyfa alatt
ránk várnak. Ebéd után pedig el-
fogyasztjuk a gyerekek által sütött
mézeskalácsot. 

Pár hónap alatt sok színes prog-
ram gazdagította gyermekeink
életét. Most egy kis pihenõ közele-
dik, de januártól újult erõvel vá-
gunk neki a ránk váró feladatok-
nak.

Kívánok a kolleganõim és a ma-
gam nevében a falu összes lakójá-
nak áldott, békés, boldog kará-
csonyt és nagyon boldog új évet!

Szakálosné Marosi Ildikó
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Nemzetek Karácsonya
Büszkén állíthatjuk, hogy a tavalyi sikeres karácsonyi kiállításunk után,
idén is egy látványos, ötletekben gazdag kiállítást sikerült megvalósíta-
nunk. Az idei évben a fõ irányvonal a különbözõ nemzetek karácsonyi
jellegzetességeinek, szokásainak bemutatása volt, amelyet a „Nemzetek
Karácsonya” cím is hûen tükröz. A látogatók találkozhattak a svéd ma-
nóval, betekinthettek az amerikaiak csillogó karácsonyi otthonába,
nosztalgiázhattak a régi magyar karácsonyokat idézve, kicsit kiléphetek
a meleg ausztrál partokra. A kiállításra a lappföldi Mikulás is ellátoga-

tott két rénszarvasával
együtt, ahol egy fénykép
erejéig bárki bepattanha-
tott a Mikulás szánjába. Egy
kis ajándékkal kedvesked-
tünk a minket megtisztelõ
látogatóknak azzal. hogy a
nemzetek fájára egy – egy
jó kívánsággal ellátott sze-
rencse kártyát akaszthattak
fel, és útravalóul finom mé-
zeskalácsot vihettek haza.

Minden kedves olvasónknak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Egészségben,

Sikerekben Gazdag Boldog Új
Évet Kívánunk!

Brill Pálinkaház
Az év vállalkozója 2014-ben a Brill Pálinkaház Kft. A Bill Pálinkaház Kft.
Krizl Edit és Nagy Attila tulajdonában lévõ pálinkamanufaktúra. 2000
óta készíti a legkülönlegesebb pálinkákat és párlakatokat a hazai csúcs-
gasztronómia számára. Az áttörést a fejlesztésben a 2004-es EU-s csat-
lakozás, majd a 2008-as pálinka névhasználat szabályozása hozta meg.
A sikereket az alkalmazott csúcstech-
nológia, a tökéletes minõségû alap-
anyag és legfõképpen az emberi gon-
dolkodás, a szakértelem adja. A tulaj-
donosok hiszik, nem kizárólag jó pá-
linkát, hanem igazi pálinkaélményt
érdemes nyújtani. 2010-ben elnyer-
ték a „Magyarország legjobb pálinká-
ja 2010”címet Irsai Olivér szõlõpálin-
kájukkal, 2013-ban Birskörte pálin-
kájukkal ismét kiérdemelték az elis-
merést. Ugyanebben az évben „Ma-
gyarország legeredményesebb keres-
kedelmi fõzdéje” címet kapták meg.
A sikertörténet idei eredménye  Az
év vállalkozója cím elérése lett. 

Gratulálunk a sikerekhez, és büsz-
kék vagyunk arra, hogy települé-
sünk nevét a Brill Pálinkaház világ-
szerte ismertté tette.

Adventi kalács
Hozzávalók

65 dkg liszt
fél l tej
5 dkg élesztõ
15 dkg cukor
1 tojás
1 vaniliás cukor
10 dkg vaj vagy margarin
1 fél kávéskanál só
15 dkg csoki (darabokra vágva)
25-30 dkg vegyes aszalt gyümölcs

Elkészítés

A langyos tejbe 1 kanál cukorral fel-
dobatjuk az élesztõt, a csoki és a gyü-
mölcsök kivételével, mindent hozzá-
adunk és megdagasztjuk. Ha sima a
tészta, hozzáadjuk az apróra vágott
csokit és gyümölcsöket. Langyos he-
lyen duplájára kelesztjük. Kivajazott
kuglóf vagy püspökkenyér formába
tesszük, és egy 15 perces pihenés
után 180 fokon 35-40 perc alatt
megsütjük.

Ha kihûlt, tehetünk rá csoki-
mázat.
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A Faluház hírei

Munkás hétköznapok, sok örömmel

Harc Község Önkormányzata 

Cím: 7172, Harc, Fõ utca 59.
Telefon és fax: 06 74 / 437- 030

E-mail:
onkormanyzatharc@tolna.net
Honlap: http://www.harc.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

Polgármester
Tóth Gábor

Elõzetes egyeztetésalapján

Aljegyzõ
Balogh Györgyi

Fogadóóra: szerda 8-12 óráig

Járási hivatal ügysegédje 
Fogadóóra: kedd 13 – 16 óráig

Hatósági ügyintézõ
Baky László 

Fogadóóra: szerda délelõtt, idõ-
pont egyeztetéssel

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

Sióagárdi Közös Óvoda, Böl-
csõde 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: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
csütörtök: 10:00 -18:00
péntek: 14:00 -18:00
szombat: 14:00 -18:00

vasárnap: 15:00 -17:00
Minden hónap utolsó péntekén

17-21-ig tart nyitva a Faluház!

Könyvtár nyitva tartása
hétfõ: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00 
kedd: 15:00 -18:00
szerda: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00
csütörtök: 15:00 -17:00
péntek: 15:00 -18:00
szombat: 14:00 -15:00

vasárnap zárva

A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint

rendezvények ideje alatt módosulhat!

Családsegítõ Szolgálat
Pilisi Magdolna 

Fogadóóra: kedd 8 -12 és szerda 8 -
11:30 óráig a Faluház irodahelyisé-

gében. 

Gyermekjóléti Szolgálat
Kõhalminé Szabó Erika

Fogadóóra: kedd 8-12 óráig a Falu-
ház irodahelyiségében.

Falugazdász
Grénus István

Fogadóóra: 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: 16:00-08:00-ig
Hétvégén: 08:00-08:00-ig

Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens: Sill Ildikó

Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér
Telefon: 06 74/ 437-070

Tanácsadás
csütörtök: 10:30-11:30

Rendelési idõ
csütörtök: 11:30-13:30

Gyermekügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18.

Telefon: 06 74/318-104
Hétköznap: 16-08 –ig
Hétvégén: 08-08- ig

Közérdekû iinformációk

A ttanév kkezdetérõl mmár bbe-
számoltunk, mmost kkövetkezzen
néhány sszó nnovember-dde-
cemberi mmindennapjjainkról.

A kellemes õsznek és Antus Ró-
bert felajánlásának köszönhetõen
végre elkészült és használatba is
vettük a szülõi támogatással meg-
vásárolt mászóvárunkat. Ez az ud-
vari játékunk tökéletes példája an-
nak, milyen sok dolog összehan-
golására van szükség akkor, ha sze-
retnénk valamit, de csak a pénz
kevesebb mint felével rendelke-
zünk. A korábbi jótékonysági bá-
lok bevételébõl, felajánlásokból és
sok munkából összehozott játék
nagyon sok örömet okozott és fog
okozni a jövõben is tanulóinknak.
A felhívásra még gyerekeink is la-
pátot ragadtak, hogy mielõbb he-
lyére kerüljön a kisebb hegynyi
homokkupac. NAGY-NAGY KÖ-
SZÖNET MINDENKINEK, AKI
BÁRMILYEN MÓDON HOZZÁJÁ-
RULT EHHEZ!

Az õszi szünet elõtti napon dél-
elõtt a rossz idõ miatt elmaradt
hosszú évek óta hagyományos ke-
gyeleti futásunk. Az 1956-os for-
radalomra az iskolában interaktív
vetítéssel emlékeztünk. Délután
6 kis focistánk vett részt a kölesdi
focikupán, ahol remekül megáll-
ta helyét az aprók csapata. 

A kellemesen hosszú, de a taní-
tó nénik számára munkával is telt
õszi szünet után különleges lám-
pásokat készítettünk, melyekkel
hagyományosan fel is vonultunk
a zombai iskolások Márton napi
felvonulásán. Szintén november-
ben tartottunk iskolai nyílt napo-
kat. Idén, teljesen nyilvánossá tet-
tük ezt annak érdekében, hogy
ne csak a jelenlegi, hanem más
érdeklõdõ szülõk is meglátogat-

hassanak bennünket. Nagyon
örültünk annak, hogy éltek is
ezzel a lehetõséggel néhány le-
endõ iskolás hozzátartozói.
Minden osztályunkban folya-
matosan voltak szülõk ezeken
a napokon, s láthatták, milyen
is csemetéjük munkája az isko-
lában. 

S rohamléptekkel érkezett
meg a következõ emberes hó-
nap, a december. Az iskolások
is találkozhattak a faluházban a
Mikulással, s a téli kézmûves
foglalkozáson apró, sapkás
hóemberkéket készítettek
nagy türelemmel és ügyesség-
gel. A nagyok által készített an-

gyalkórus és a feldíszített
iskola is már a karácsony
hangulatát idézi és tágra
nyílt szemmel várják a
gyerekek minden nap,
hogy az adventi ajándékok
elõkerüljenek a csoma-
gocskákból. Édesség, mat-
rica, radír, díszecske, cso-
koládé, fogkefe és még sok
apróság várja a minden
nap elérkezõ izgatott kér-
dés megválaszolását: Ma
vajon mit is rejt a számo-
zott doboz? Így még talán
a szombati munkanapot is
kellemesebb kibírni. 

Minden évben a téli
szünet elõtti napra való-
ban tetõfokára hág a kará-
csonyi hangulat: kézmû-
veskedünk, karácsonyi
ajándékot készítünk, s a
faluházban együtt ünne-
pelünk. 

Ezúton is nagyon sok
szeretettel hívunk min-
denkit karácsonyi ün-
nepi koncertre 2014.
december 19-én, pénte-
ken 10.00 órára, a falu-
házba.

Moizesné Nagy Kinga

Az Önkormányzati választásokat követõen az
új testület 2014. október 22-én tartotta alaku-
ló ülését. Tóth Gábor polgármester és a képvi-
selõ-testület tagjai letették az esküt, megalakult
az Önkormányzati Bizottság Patkó Sándor
Antalné vezetésével, majd a képviselõk Hor-
váth Rudolfot választották meg alpolgármes-
ternek.

Sajnos, Kunfalvi Gábor képviselõtársunk
október 31-én váratlanul elhunyt. Halála miatt
Nyul János lépett a képviselõk közé. Õ no-
vember 25-én tette le az esküt.

Képviselõ-testület tagjai 

Tóth Gábor – polgármester 
Horváth Rudolf - alpolgármester 
Marsai József - képviselõ 
Nyul János – képviselõ  
Patkó Sándor Antalné – képviselõ 

Önkormányzati Bizottság

Patkó Sándor Antalné - elnök 
Marsai József - elnökhelyettes 
Nyul János - tag 
László Lászlóné - tag 
Õri Istvánné - tag

A november 25-én megtartott képviselõ-testü-
leti ülésen és a december 4-ei közmeghallgatá-
son a következõ év és a következõ európai uni-
ós 7 éves ciklus lehetõségeirõl, terveirõl hang-
zott el tájékoztatás.

A benyújtott pályázatokról:
– Az önkormányzat 5,5 millió forintot nyert

a Fõ utcai lépcsõ és az alatta lévõ támfal-
rész helyreállítására.

– Az egészségház külsõ, belsõ felújítására, az
orvosi eszközök megújítására beadott pá-
lyázat nyert, de tartalék listára került, mert
elfogyott a pályázati pénz. Reméljük, ha-
marosan feltöltik a keretet, és ez a projekt
is elindulhat!

❖❖❖
9/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelet 
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TÛZIFA JUTTATÁSRÓL

A tûzifa iránti kérelmeket az átmeneti
segély iránti kérelem szerinti forma-
nyomtatványon 2014. december 1. nap-
jától az önkormányzat rendelkezésére
álló szociális célú tûzifa készlet kimerü-
léséig, de legfeljebb 2015. január 31. nap-
jáig lehet benyújtani.

Az elbírálás során elõnyt élvez az, aki a
szociális igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására,
b) idõskorúak járadékára,
c) adósságkezelési támogatáshoz kap-

csolódó adósságcsökkentési támogatás-
ra vagy

d) lakásfenntartási támogatásra jogo-
sult.

Az elbírálás során elõnyt élvez továb-
bá a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetû gyermeket nevelõ
család.

A szükséges nyomtatványt a polgár-
mesteri hivatalban tölthetik ki.

❖❖❖
A 2014. október 12. napján a Cigány Nemze-
tiségi Önkormányzat Harc megszûnt, te-
kintettel arra, hogy az általános választást a
nemzetiségek jogairól szóló (továbbiakban:
Njtv.) 56. §-ában foglalt feltételek hiányában
nem lehetett kitûzni.

❖❖❖
Harc Község Önkormányzatának képviselõ-
testülete felülvizsgálta a helyi adókról szóló ön-
kormányzati rendeletét, mely alapján megálla-
pította, hogy rendeletét a jelenlegi formájában
kívánja hatályban tartani. 

Harc községben az adó mértéke a jelenlegi
helyi szabályozás szerint a lakás céljára szolgá-
ló építmény esetében 7.500,- Ft/év, nem lakás
céljára szolgáló építmény és a telek esetében
2.600,- Ft/év.

Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevé-
kenység esetén az adó évi mértéke a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) sze-
rinti adóalap 2 %-a

Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevé-
kenység esetén az adó mértéke 2.500,- Ft/nap.

❖❖❖
A konyha december 20-tól január 4-ig zárva
tart. Január 5-tõl a szociális étkeztetés a meg-
szokottak szerint mûködik.

Országos Könyvtári Napok
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén csatalakozott könyvtárunk az októbe-
ri Országos Könyvtári Napokhoz. Az idõsebb korosztálynak Szabadi Mi-
hály: És virágzott a berbecs címû könyvének bemutatójával kedvesked-
tünk. Az óvodásokat 3D-s társasjátékkal leptük meg, míg a nagyobbak
tudásukat könyvtári vetélkedõ keretein belül mérhették össze. A ren-
dezvényt a Illyés Gyula Megyei Könyvtár támogatta.

60 év felettiek karácsonya
Sok szeretettel meghívjuk Önt karácsonyi ünnepségünkre a
harci Faluházba 2014. december19-én 15 órára, melynek
keretein belül karácsonyi mûsorral, teával és pogácsával
kedveskedünk minden 60 év feletti harci lakosnak

Értékeink
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet és a helyi értéktár bizottsága, a Faluház
dolgozói közremûködésével „Értékeink” címmel nyitott kiállítást no-
vember elején. A kiállításon elsõsorban a helyi és a megyei értéktárba
felvett értékeinket mutatták be. A megnyitón Szabóné dr. Juhász Kata-
lin etnográfus a hétköznapi élet szokásairól tartott elõadást.

Az ide ellátogatók megismerhették templomunk és a kõkeresztek
történetét, a méltán híres Brill pálinkaház híres pálinkáit és elismerõ
okleveleiket megtekinthették. Bíró Lõrinc fafaragó mûveivel és szabó
Zoltán pirografikus képeivel találkozhattak a látogatók. Valamint a
néprajzi gyûjteményünk jellegzetes tárgyaival és eszközeivel.

Bolhapiac
Elsõ alkalommal került megrendezésre november 22-én a helyi bolha-
piac a faluházban. A résztvevõk eladhatták, elcserélhették számukra fe-
leslegessé vált holmijaikat. A kínálat nagyon széleskörû volt (ruha, cipõ,
kiegészítõ, játékok, könyvek stb). Bízunk benne, hogy a következõ al-
kalommal még sikeresebb lesz, amely várhatóan februárban kerül meg-
rendezésre.

Karácsonyi kézmûves
December 22-én 10 órától karácsonyi kézmûves foglalkozásra
szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba. Az ünnepi
hangulatra készülõdve a foglalkozás során karácsonyi
dekorációkat, díszeket és ajándéktárgyakat készítünk.

3D társasjáték

Író-olvasó találkozó


