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B oldog K arácsony t É s S ikerekben ,
SZ erencsében G azdag Ú j esztendőt K ívánunk !

Önkormányzati Decemberi
hírek
rendezvények

2009. október 19-én 17.00 órakor a Harkai Képviselő Testület közmeghallgatást tartott, majd ezután nyilvános ülésen
három napirendi pontot tárgyalt meg:
• Rendeletalkotás az elektronikus közigazgatás korlátozásáról.
• Pályázatok jelenlegi állása.
• Egyéb ügyek.
A november 16-i ülésen a 2009. évi III. negyedéves önkormányzati gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2010.
évi költségvetési koncepciót fogadták el a képviselők.
Kovács-Galavics Frigyes az Alpesi Lakópark 2006. Kft.
ügyvezető igazgatója tájékoztatta a jelenlévőket a lakópark
építéséről, a beruházással kapcsolatos tervekről, illetve válaszolt a képviselők által feltett kérdésekre.
Az 51/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 4700 m2
nagyságú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot a testület
érvénytelennek minősítette. A szociális étkeztetésre alkotott
rendelet módosítása után egyéb ügyek (sportegyesület, rendezvények stb.) megtárgyalásával ért véget az ülés.

FELHÍVÁS

Felhívjuk községünk lakóinak figyelmét, hogy a szelektív hulladék (sárga zsákok) szállítása 2010 január 4-én lesz.
Ahonnan sárga zsákos szállítás történik, ott üres zsákokat
hagynak a helyszínen a Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai. Aki még nem vette fel a sárga zsákokat, az megteheti az
inkubátorházban (Sopron, Verő József utca) vagy a Harkai
úti szeméttelepen. Kérjük, hogy a Gazdabolt és a Player Étterem mellett lévő konténerekbe csak üveget helyezzenek el.
Köszönjük közreműködésüket!

Kirándulás

5-én szombaton

Falujáró Mikulás
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az idén is december 05.-én délután érkezik Harkára a nagyszakállú Mikulás. A fő megállóhelyek, ahol a Mikulással találkozni lehet:
17.00 órakor indul a Nyéki utca alsó végéről; kb. 17.10:
Nyéki – Sport utca kereszteződése (Rácz autószerviz); kb.
17.20: Autóbuszforduló; kb. 17.30: Varga Kávéház előtti tér;
kb. 17.45: Soproni út (Patak – Nyulas utca kereszteződése);
kb. 18.00: Erdő – Fenyves – Gyopár – Alpesi – Sport utca;
kb. 18.20: Player Vendéglő előtti tér; kb. 18.30: a Harkai
Kultúrotthonban mindenkit szeretettel várunk, aki találkozni szeretne a Krampuszokkal és a Mikulással.
6-án vasárnap 16.00 órakor

ADVENTI KONCERT
az Evangélikus templomban a Brass Brothers Fúvószenekar folytatja a hagyományokat, adventi koncerttel kedveskedik községünk lakóinak. A koncert után a Mázsaház
előtti téren a Harkai Evangélikus Nőegylet szeretettel várja
a település polgárait egy kis adventi vendégségre, barátkozásra.
11-én pénteken 17.00 órakor

HŰSÉG NAPJA
A Hűség Napja alkalmából rendezett ünnepségünk meghívott vendége Firtl Mátyás országgyűlési képviselő.
Az ünnepségen részt vesz Wágner Szilárd evangélikus
lelkész. Közreműködők: A Harkai Általános Iskola. „Hazám,
hazám te mindenem…” – A Harkai Vadrózsa Felnőttkórus
műsora.
18-án pénteken 17 órakor

Karácsonyi ünnepség
a katolikus templomban
2010. július 15-től 24-ig 10 napos kirándulást szervezünk Harkáról Erdélybe. Szállás szállodában
(9 nap), 20 euro/éj reggelivel, vacsorával.Az útiköltség 20.000 Ft/fő. Jelentkezni folyamatosan lehet, 25000
Ft előleg befizetése 2010 február 23ig. Létszám max. 50 fő. Jelentkezés,
illetve érdeklődés:
Savanyó László (06204703283)
Szabó Károly (06703287404)

A Harkai Általános Iskola tanulói és pedagógusai és a
Harkai Vadrózsa énekkar tagjai szeretettel várják Harka polgárait a már hagyományos karácsonyi ünnepségre.
31-én csütörtökön

Szilveszteri határmenti találkozó
12.30 órakor szilveszteri koncert a harkai kultúrházban
a Harka Fúvószenekar közreműködésével.
13.00 órakor séta a Harka-Nyék határátkelőhöz, ahol
ausztriai szomszédainkkal együtt búcsúztatjuk az Óévet.
Természetesen, aki úgy gondolja egyénileg, járművel is
kilátogathat a 14.00 órakor kezdődő találkozóra.

2009. november-december



Soborból
- Harkára

A következő levél, üzenet községünk legidősebb lakosától, Markó Jánosnétől, Matild nénitől érkezett, akit személyesen köszöntöttünk ebből az alkalomból az Idősek Napja
ünnepségen.
„Elmondhatom – mint legtöbb ember aki ilyen szép kort
megélt – szorgalmas, küzdelmes életút áll mögöttem. Egy kis
Rába menti faluban, Sobor községben születtem, 1919 februárban. Gyermekkoromat is ott töltöttem, ott jártam iskolába
is. A gyermekévek azonban nem csak játékkal, szórakozással
teltek, hanem kemény munkával. A ház körül az állatok ellátása, a mezőn pedig kapálás, szénagyűjtés, aratás, mikor minek
volt a szezonja.
Húszéves koromban kerültem Budapestre egy ezredes
katona családhoz szolgálni. Nem volt egyszerű beilleszkedni,
de nem bántam meg, mert nagyon sok mindenre megtanítottak, míg náluk dolgoztam más munka lehetőség akkor még
nem volt.
1944-ben mentem férjhez egy falubeli legényhez Markó
Jánoshoz. 1945-ben született első gyermekünk a Lali, elég kalandos körülmények között. A II. világháború vége felé járt
már, a német és orosz csapatok felváltva uralták a falut. Szülés
után a kertben ásott bunkerben húztuk meg magunkat, mígnem az oroszok teljesen elfoglalták a falut és ránk találtak.
Mikor meglátták a babát rögtön felvittek bennünket a lakásba, így már jobb körülmények közé kerültünk. A háború után
a következő év tavaszán jöttek a hírek, hogy Sopron mellett
lévő falvakba lehetne települni, költözni. A faluból (Sobor)
akkor 1946 tavaszán néhány fiatal család már megérkezett
Harkára. Ők töltötték be az előőrs szerepét. Ezt követően a
család és rokonság férfi tagjai Harkára jöttek informálódni,
ami egyúttal már egybe esett a ház- foglalással is. Így alakultak ki, hogy a falu melyik részén laktak sobriak, egyediek, árpásiak, edveiek, szanyiak stb. Így lettünk harkai lakosok!

Fiatal házasként kerültünk a faluba, itt kezdtünk új életet.
1950-ben született második gyermekünk az Öcsi. Szorgalmas
időszak következett, mindenért nagyon meg kellett dolgozni.
Voltunk egyéni gazdálkodók, majd kétszeri szervezés után
Tsz.tagok. Mindig mezőgazdaságból éltünk, hol sikeresebb,
hol szegényebb években, de mindig mindent elő tudtunk
állítani ami a családnak kellett. A hatvanas évek végén a
hetvenes évek elején nyílt lehetőségünk építkezni mindkét
gyereknek. Akkor meg azért kellett minden lehetőséget megragadni, hogy elkészüljenek a házak. Az anyagiak előteremtésében mindig sok segítséget jelentett a szőlő, annak műveléséből származó bevétel. Szerettem csinálni ezt a munkát, noha
én bort sohasem fogyasztottam. Még nagyon sok mindenről
lehetne beszélni, hiszen egy év alatt is sok minden történik,
hát még kilencven év alatt mennyi esemény van. Idősebb
napjaimat a kisebbik fiam családjával együtt töltöm, három
unokám és két dédunokám van. Napi elfoglaltságom a család
otthoni munkáiba való besegítés, főzés, vasalás stb. Délután
olvasgatok, televíziót nézek. Ezúton kívánom, hogy minél
többen érjék meg erőben, egészségben ezt a szép kort, mint
amit nekem sikerült.”

Látogatás Sajtos Ferencnél
településünk legidősebb férfi tagjánál

Sajtos Ferenc 1922 nyarán született
Aradon. Gyermekkorát az erdélyi Boncidán töltötte. Pedagógus szülei, illetve a
kolozsvári unitárius középiskolában is,
ahol az érettségit is megszerezte, nemzeti öntudatra, magyarságra nevelték.
Ezt a szép érzést sugallja ma is a lakásában látható képek, tárgyak, valamint
személyes megnyilvánulásai is. 1944-ben
Kolozsvárra vonult be katonának, 1945ben áthelyezték Sopronba. Hamarosan
búcsút intett a baka életnek, de továbbra is itt maradt a hűség városában, ahol
családi indítatásból szőlőművelőként és
kovácssegédként dolgozott. Katonáskodása idején hely hiányában egy soproni
családhoz kvártélyozták be, ez fontos
momentum Feri bácsi életében, hiszen
ötvenhárom évig tartó boldog házassága


ezzel a katonai beköltöztetéssel kezdődött el.
1959-ben kétheti „agitálás” után ő is belépett vagyonával
a soproni Kossuth Tsz-be, ahol aztán könyvelőként dolgozott s ebben a beosztásban került 1964 tavaszán a Magyarfalvi termelőszövetkezetbe. Elmondása szerint nagyon nehéz
helyzetben, egy szétzilált, jövőkép nélküli közösséget kellett
talpra állítani, az akkori elnök, Sipos Ferenc segítségével.
Megkezdődött a gépesítés, új épületek, épületrészek megépítése, útépítés, az „új istállóhoz” vezető utat lebetonozták, 600
q cementet használtak fel erre. Pénzük nagyon kevés volt, de
a gesztenyét elfogadták ellenértékként a Lábatlani Cementgyárban. 1968-ban Sajtos Ferencet nevezték ki a magyarfalvi
Tsz elnökének. Ezekben az években a gyümölcsnek nem volt
piaca, a gabonatermesztés ráfizetéses volt. Egy levéltári látogatás alkalmával győződött meg róla, hogy itt, Magyarfalván,
korábban jó minőségű szőlőterületek voltak. A helybelieket,
a Tsz-tagokat ugyan nehéz volt rávenni a szőlőművelésre, de
sikerült és első felvonásként 60 hold szőlőtelepítésre kaptak
állami támogatást. A szőlőért ezekben az időkben aránylag
kedvező, jó árat fizettek, így hát az 1980-as évekre 100 hektár
területen foglalkozott a Tsz szőlőműveléssel. 1970-ben az országos Tsz egyesítés során behivatták a Tsz elnököket a városi
pártbizottságra, hogy eldöntsék melyik falu melyik szomszédjával tud közös gazdaságot alakítani. Magyarfalva nehéz helyzetben volt, hiszen egyetlen falu-szomszédjával, Kópházával
nem tudott közösködni, mivel nem volt még akkor összekötő
út a két település között. „Van még egy lehetőség – próbálta
megoldani a problémát Feri bácsi – beszéljünk a deutschk-

A megye
szogálatáért
Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 2002-ben „GyőrMoson-Sopron Megye Szolgálatáért – díj” alapításáról és adományozásáról döntött. A díj 12 tagozatban adható ki, a megye
érdekében kiemelkedő munkát végző személyek tevékenységének elismeréseként. Az ifjúsági tagozat díjazottjaként Papp
Attila, a Liszt Ferenc Harka – Doborján kerékpártúra főszervezője vehette át kiváló munkájáért a megyei elismerést.
Papp Attila 2003 óta szervezi a Harka – Sopronnyék – Doborján – Harka útvonalon az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő kerékpártúrát.
Tevékenységével hozzájárul a határ két oldalán fekvő települések közötti kapcsolatok erősítéséhez, a közös kulturális
értékek ápolásához, a kerékpáros turizmus fellendítéséhez, a
szabadidős családi programok népszerűsítéséhez.
A Harkai Liszt Ferenc kerékpártúra híre már sokfelé eljutott, az ország különböző tájairól, sőt külföldi országokból is
érkeznek vendégeink az augusztus végi rendezvényre.
Harka község önkormányzati képviselői és a Harkai Hírmondó szerkesztősége is szívből gratulál a megyei elismeréshez Papp Attilának.

***
Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, akik az
elmúlt évek során segítségemre voltak akár a szervezésben
akár a túra lebonyolításában. Köszönet a támogatásért, a
biztatásért, az önzetlen munkáért. „ Egyedül nem megy...”
Találkozzunk 2010. augusztus 29-én!
Papp Attila
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reutzi polgármesterrel, mi szívesen társulunk velük, ők is
szomszédok, összekötő utunk is van.” A pártbizottság tagjai
először megrökönyödve vették tudomásul ezt a kijelentést,
majd igyekeztek tréfára venni a dolgot; így született meg az
Ágfalvi-Magyarfalvi egyesülés, az Alpesi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, ahol Feri bácsi elnökhelyettesként próbálta segíteni továbbra is a magyarfalvi mezőgazdaságot, az akkor létesített asztalos munkával foglalkozó melléküzemágat,
1982-ig, nyugdíjba vonulásáig. Az egykori Tsz-elnök jó szívvel
és szeretettel emlékezik vissza (gondok és előforduló problémák ellenére is) volt munkatársaira, beosztottaira; többek
között Szűcs Pista bácsira, Bándliékra, Markóékra, a Gyurasits, Veres, Keller családra, Varga Jáni bácsira, Molnár Jenőre,
Horváth Kálmánra és még hosszan sorolhatnánk a neveket.
Jelenleg abban az épületben él Emese lányával, két unokájával, és négy dédunokájával, ahonnan több évtizeddel ezelőtt
a falu mezőgazdaságát irányította. Utolsó kérdésemre(ami
természetes és kötelező ebben a helyzetben), hogy mi a véleménye mezőgazdaságunk mai helyzetéről, röviden így válaszol: „Régebben is nagyon nehéz volt dolgozni, megélni ezen
a területen, de ami ma folyik egy mezőgazdasági országban,
az kérem kész katasztrófa.”
Szabó K.

Matild néninek és Feri bácsinak ezúton is kívánunk jó
egészséget és sok boldogságot családjaik körében.
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Iskolai hírek
Évfordulók - kiállítások

A 420 éves harkai oktatás ünnepségsorozatának következő állomása az iskola tatarozásának befejezése és egy kiállítás
volt november elején, mely rendezvénynek a község kultúrotthona adott otthont.
Az iskola tanulói, dolgozói és tantestülete munkálatokban részt vállaló szülőknek és volt tanítványoknak, a község
Polgármesterének és Képviselő Testületének, a Megyei Közgyűlés Alelnökének közös ünnepléssel, személyenként és
személyesen mondtak köszönetet.
Nagy örömünkre szolgált, hogy felhívásunkra sokan
mondtak igent, sok színvonalas alkotással vettek részt azon a
kiállításon, melyet ebből az alkalomból az itt élő amatőr művészek munkáiból állítottunk össze.
A művészek a legkülönbözőbb technikákkal megalkotott
műveit csodálattal szemlélték a látogatók.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik fétve őrzött alkotásaikat a kiállításra kölcsön adták, hisz tudjuk,
hogy alkotóiknak ezek emlékek, olyan munkák, melyek a maguk nemében pótolhatatlanok.
Köszönjük, hogy megbíztak bennünk, és segítették azon
törekvésünket, hogy megismertethessük az itt alkotók művészi vénáját, alkotásait a faluban élő emberekkel.
Köszönet a szívet-lelket gyönyörködtető élményért Mindannyiuknak.
Iskolánk nevelőinek: Rázó Józsefnének, Szilágyiné Végh
Ágotának, Horváth Ildikónak.
Volt diákjainknak: Veres Tündének, Mogyorósi Ritának,
Németh Szabinának, Gál Józsefnek, Spaller Erikának, Szabó
Lillának, Haris Mártonnak
Régi volt diákjainknak: Gyurasits Sándornénak, Friedrichné Stinner Katalinnak
Mostani diákjainknak: Kiss Bencének, Nagy Tamásnak,
Gyurasits Patriknak, Szilágyi Eszternek
Fafaragó mesterüknek: Tóth Béla tanár úrnak
És a harkai művészeknek: Friedrich Gergelynek, Haris
Vincének, Varga Eszternek, Némethné Tiba Andreának.
További munkájukhoz sok sikert, elismerést, kitartást és
önmagukat megmutatható jó lehetőségeket kívánunk !
Köszönettel és tisztelettel:
A Harkai Általános Iskola Tantestülete

Ezúton köszönöm mindenki
bizalmát, akik igénybe
vették, illetve igénybe veszik
szolgáltatásaimat.
Békés, meghitt karácsonyt
és nagyon boldog új évet
kívánok Ököknek!
Anikó a varrodából



A Kerekerdő
Óvoda hírei
November 14-én megrendezésre került óvodánkban I.
Márton- napi bálunk. A jelenlévők jó hangulatban töltötték
el az estét. Szórakoztatásunkról a Csíkhágó zenekar, a Bernadett Orientális Táncstúdió és a Dirty Dance Sopron tánccsoport gondoskodott. Ezúton szeretnénk szórakoztatóinknak
megköszönni műsoraikat és a hajnalig tartó zenélést, mivel
mindezeket ingyen ajánlották föl az óvoda javára.
Nagyon szépen köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak a szervezéshez nyújtott segítségüket és azoknak a szülőknek is köszönetet mondunk, akik a plakátok elkészítésében
segítettek.
Továbbá nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik
személyes részvételükkel megtisztelték rendezvényünket, és
akik támogatói jegy vásárlásával és tombola tárgyak felajánlásával elősegítették, hogy a bál elérje kitűzött célját. A bál
nettó nyeresége: 227.200 Ft, melyet teljes egészében a gyermekmosdók felújítására szeretnénk fordítani.
***
A Harkai Óvodáért Alapítvány november közepén megkapta a 2008. évi személyi jövedelem adóból felajánlott 1%‑ot,
melynek összege: 320 000 Ft. Ezúton szeretnénk megköszönni felajánlásaikat, hiszen ez óvodánk egyik legnagyobb bevételi forrása. Ebből az összegből szeretnénk az udvari játékainkat az Európai Uniós előírásoknak megfelelővé tenni. A
jövőben is számítunk szíves felajánlásaikra, befizetéseikre.
***
Örömmel kaptuk a hírt a Győr – Moson – Sopron Megyei
Önkormányzattól, hogy a hozzájuk benyújtott pályázatunkkal
gyermek hangszerek vásárlására 120 000 Ft-ot nyertünk. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen ennek a tanévnek a kiemelt
feladata a zenei nevelés. A gyerekek legnagyobb örömére a
nyert pénzösszegből jelentősen bővíthetjük hangszerkészletünket.
***
A Sopron – Fertőd Kistérség Többcélú Társulása által
óvodák részére kiírt rajzpályázaton 3. helyezést ért el a Kerekerdő Óvoda. Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményre,
a gyerekeinkre, hiszen sok óvoda indult a pályázaton és sok
gyerekrajz közül választották ki a helyezetteket.
A helyezéssel együtt 80 000 Ft-ot kaptunk.
***
December 5-én, szombaton, délelőtt 10-12 óráig KARÁCSONYI VÁSÁRT rendezünk az óvodában, ahol az alábbiakkal várunk minden érdeklődőt: adventi koszorú, asztali dísz,
apró ajándék tárgyak, stangli, sütemény, üdítő és puncs. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Az óvoda dolgozói

HARKAI HÍRMONDÓ. A harkai képviselő-testület ingyenes kiadványa.
Szerkesztik: Egész Tamás, Marek János Korrektúra: Dr. Hargitai László Felelős kiadó: Szabó Károly polgármester
Megjelenik kéthavonta 600 példányban. A szerkesztőség címe: harka.hirmondo@gmail.com

