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Önkormányzati
Hírek
A képviselő-testület 2010. január
18-i ülésén az első napirendi pontban
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezését tárgyalta.Ez volt a
harmadik alkalom, hogy az idei költségvetést vitatták meg a képviselők, s ha a
februári ülésen ebben egyetértés születik, megtörténhet a költségvetési rendelet elfogadása is. Az ülés elé került a
településfejlesztési koncepció megvitatása is, amit a képviselők nem fogadtak
el, s újabb átdolgozás után szintén napirendre kerül a következő ülésen.
***
A volt méregház mellett tervezett
horgásztó engedélyes tervéhez nem
járult hozzá a képviselő-testület, a tulajdonosok további egyeztetést kezdeményeztek az önkormányzattal és a szomszédos területek tulajdonosaival.
***
A kópházi úton lévő 51/1 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonban lévő terület értékesítésére kiírt pályázatra egy
beadvány érkezett, amit az önkormányzat nem fogadott el, a pályázatot eredménytelennek értékelte. A lakóövezeti
besorolású, 4777 m2 nagyságú ingatlan
értékesítését levette a napirendről.
***
A 2010. évi kulturális programot egy
kibővített, előzetes megbeszélés után
fogadta el a képviselő-testület.

Véradás
A 2010 február 3-i véradás minden
résztvevőjének köszönjük, hogy önzetlenül hozzájárult bajba jutott embertársainak megsegítésére. Külön öröm
számunkra, hogy a régi véradóink mellett több új arcot is láthattunk ezen a
napon. A hetven fő önkéntes jelentkezőből az egészségügyi ellenőrzés után
hatvanan adhattak vért. Az önkéntes
véradás legközelebbi időpontja július
hónapban lesz, melyre tisztelettel várjuk önkéntes véradóinkat.
Keller Imréné
a Vöröskereszt helyi vezetője

2010. jan.-febr.

FARSANGI PROGRAMOK,

FELVONULÁS

Szeretettel várunk mindenkit 2010
február 13-án szombaton 15.00 órakor
az óvoda előtti térről induló farsangi
felvonulásra.
Tisztelt Harkaiak!
Beöltözve farsangi jelmezbe, maskarába, álarcba, várjuk Önöket, töltsünk
el együtt néhány vidám órát. Este 20.00
órától Farsangi Bál a helyi kultúrotthonban. A belépő 500 Ft/fő. A bevétel felajánlva a kultúrotthon javára.

Farsangi fánk
Ha megdagadt, sülhet a fánk
öreganyám lábosában.
Amint kész van, zsebre vágjuk
s megesszük az esti bálban.
Farsang frici jó barátom,
ma Cyranonak öltözött
s alig fér el nagy orrával
a sok álarc-ember között.
Belebújunk más bőrébe,
a lelkébe is még talán,
s így lesz örök barátságban
a kuruc és az indián.
Ha zene szól, járjon a láb,
ki késve jön az kint reked!
János Vitéz Iluskának
farsangi fánkkal integet.
Kifli maszkot ölt magára
a hold, s mit lát az udvaron?
Lúdas Matyi Döbrögivel
szánkózik a friss havon.
Járnánk, ropnánk Szent Ivánig
ha lenne fánk meg zeneszó,
de elsöprik a böjti szelek …
ám így is szép volt, így is jó.
Főtt tésztára nevet a gőz
öreganyám konyhájában.
A bús telet eladjuk majd
tombolán az esti bálban.
SzK
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HARKA KÖZSÉG

2010. ÉVI

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEINEK TERVE
		

JANUÁR

30.	Farsangi bál (Evangélikus Nőegylet)

		
5.
12.
13
—

FEBRUÁR
Óvoda farsangi rendezvény
Iskola farsangi rendezvény
Farsangi felvonulás, farsangi bál
Teaest (iskola)

		MÁRCIUS
8.
Nőnap
12.	Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
21.
A Harkai Fúvószenekar koncertje
22.
Természetvédelmi nap
Játszóház az iskolában
—

		ÁPRILIS
4.	Locsolóbál (Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Harka)
11.
Költészet Napja
—	Hadijáték a kópházi úti sportcentrum

		MÁJUS
—
Májusfa állítás
8.	Flórián napi ünnepség (Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Harka)
22.	A harkai Kurszán Kende Lovastanya bemutatója
30.
Hősök napja
Gyermeknap
—

		

JÚNIUS

—	Gála (450 éves a harkai oktatás
programja)
—	Juniális az óvodában
25-26-27. Harkai Napok 20 éves jubileum

		
9.
17-24.

JÚLIUS
Kelta Nap
Kirándulás Harkáról Erdélybe

		AUGUSZTUS
20-21.
Harkai Búcsú
29.	Liszt Ferenc Nemzetközi Kerékpártúra

		SZEPTEMBER
11.
—

Szüreti mulatság
Egészségnap

		OKTÓBER
—
Terménynap az óvodában
6.	Hálafutás az Aradi vértanúk emlékére
22.	Megemlékezés az 1956-os forradalomról

		NOVEMBER
11.	Márton napi lampionos
felvonulás
—
Idősek Napja
—	Bál az óvoda szervezésében

		DECEMBER
5.
Falujáró Mikulás
—
Hűség Napja
—
Adventi Koncert
—	Karácsonyi vásár
31.	Szilveszteri határmenti találkozó
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LOMTALANÍTÁS
Az STKH Sopron és Térsége Kft. a nagydarabos hulladék
(lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról – a hulladékkezelési közszolgáltatás részeként - 2010-ben új, a lakossági
igényekhez jobban alkalmazkodó lomtalanítási rend bevezetésével gondoskodik, ezzel is biztosítva ügyfelei számára a
tisztább környezet, a lom folyamatos, környezetbarát elhelyezésének lehetőségét.
A lom: a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött – a
közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit
meghaladó – hulladék.
A lomtalanítás alkalmával kirakható hulladékok: bútor,
műanyag, papír.
A lomtalanítás során az STKH Kft. nem szállít el: építési
törmeléket, veszélyes hulladékot (hűtőszekrény, elektronikai
hulladék, festék, gyógyszer), kommunális hulladékot, állati
tetemet.
A hulladékot a házak elé, a hulladékgyűjtő edény mellé,
helyére kérjük kihelyezni úgy, hogy az edény ürítését és a
közlekedést ne zavarja.
A szóródó anyagokat a közterületek tisztasága érdekében
kérjük dobozva, zsákba gyűjtve kihelyezni.

A begyűjtés
időpontja utcák
szerint:
Március 02.
(kedd): Soproni
utca,
Keresztúri
utca, Határőr utca,
Március 03.
(szerda): Nyulas
utca, Domb utca,
Rét utca, Gyopár
utca, Szeder utca,
Mező utca, Szőlőskert utca, Patak utca,
Március 04. (csütörtök): Erdő utca, Fenyves utca, Ibolya utca, Alpesi utca, Sport utca,
Március 05. (péntek): Nyéki utca.
Kérjük a hulladékot a begyűjtés előtti napon helyezzék a
házak elé. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében
kérjük az Önök együttműködését! Köszönjük!
Szabó Károly
polgármester

Köszönet

a hóeltakarításért!

Valamennyi község-lakó nevében, de főleg az autóval közlekedők nevében szeretnék köszönetet mondani a mindenkori hó eltakarításért!
Mire indulunk dolgozni – kivéve azokat, akik korán mennek - az
utcákban valaki eltolja a havat, különösebb felhívás, felszólítás nélkül.
Persze többek számára ez természetes, vagy fel sem tűnik. Annak, aki
ezt végrehajtja, korán fel kell kelnie (vagy későn kell lefeküdnie), a gépet elő kell készítenie, stb.; mindezt akár hétvégén is, függetlenül a nyilván sokakat érdeklő financiális háttértől; vagyis mindenképp önzetlen
segítség.
Úgyhogy: KÖSZÖNJÜK NEKED, KELLER ZOLI, A MINDENKORI HÓELTAKARÍTÁST!!!
Gosztola Szabolcs
Keller Zoltán már hosszú évek óta végzi a téli hónapokban községünk útjain a hóeltakarítási munkálatokat.
Ezért a tevékenységért az önkormányzatra csak az üzemanyag költsége hárul. Teszi ezt harkai vállakozó és helyi
képviselőként. Csatlakozva Gosztola Szabolcs Úr írásához mi is köszönetünket fejezzük ki önzetlen segítségéért.
A szerk.

A Harkai Általános Iskolában 2010. március 10-11-én lesz az első
osztályosok beíratása. Ezzel kapcsolatos információkat rövidesen a
hírdetőtábláinkon tesszük közzé.

1%
1%

Tisztelt Harkaiak!

Ezúton szeretnénk megköszönni a 2008. évi
adójuk 1 %-át, melynek összege: 320.000.- Ft.
Kérjük ebben az évben is adójuk 1 %-ának felajánlását, hiszen ez óvodánk egyik legnagyobb
támogatási forrása. Alapítványunk neve: A
Harkai Óvodáért Alapítvány, Adószáma:
18538407.
Köszönettel:
a Kerekerdő Óvoda óvodásai és dolgozói

Tisztelt Harkai
Lakosok!

Kérjük Önöket, hogy befizetett
adójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák községünk iskoláját.
A kedvezményezett neve: A Harkai Iskoláért Alapítvány, Adószám:
18538397-1-08
Köszönjük!
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„… Ő egy igazi Lámpás!”

TRUDI TANÍTÓ NÉNI
(első rész)

Pantzer Gertrud 1943. szeptember
1-én került a harkai Evangélikus Népiskolába. A tanítókisasszony az 1-4. osztályt kapta és az ún. új iskolában a tanterem melletti tanítólakásban lakott.
, , Amikor a községbe kerültem első
feladatomnak tekintettem azt, hogy tanítványaimat végig látogassam. Esténként ellátogattam egy-egy családhoz.
Így sikerült szeptembertől decemberig
végig látogatni 48 gyermeket. Megismerkedtem a szülőkkel, megláttam,
honnét jönnek a gyerekek és a szülők
elmondták nevelési problémáikat”
– emlékezett vissza később Trudi néni.
Tanítványai közül többen veszítették el a háborúban apjukat, nagyapjukat, bátyjukat vagy valahol harcoltak a
fronton.
A gyermekek szívesen jöttek lakásába délutánokon. Ilyenkor különböző
foglalkozásokat tartott nekik. Mesélt,
zongorázott, énekelt nekik és kézimunkázni, zongorázni tanította őket.
Több édesanyával, hadiözveggyel
életre szóló barátságba került.
Szülei és húga szívesen gyalogoltak
ki Harkára, ők is sok családdal ismerkedtek meg.
Egy év helyettesítés után az egyházközség vezetői egyhangúan megválasztották kántor tanítójukká. Így Pantzer
Gertrud lett az első kinevezett női tanító Harkán.
Szomorú időszak volt mindenki számára. Mikor a front már közeledett a
lakosság egy része nyugatra menekült.
A többiek az erdőben húzódtak meg. A
tanító kisasszony haza ment szüleihez
Sopronba, és ott érték a bombázások és
a háború borzalmai.
A front elvonulása után a harkai iskola is vigasztalan képet mutatott: minden széttörve, kifosztva, elhurcolva. A
szekrényeit az erdőből hozták vissza. Új
zongorája darabokban hevert az iskola
udvarán. 12 láda kelengyéjének hűlt helye lett.
Néhány család jött a Rábaközből. A
tanító néni segítette a gyermekek között a nyelvi nehézségek áthidalását. Aztán jött 1946. május 12. -e: kitelepítették
a lakosság 98%-át. Szomorú napok kö-

vetkeztek. A tanítókisasszony sírva ölelte magához az ártatlan kis tanítványait.
Kísérte őket ameddig csak lehetett.
Kísérteties lett az egész falu. Aztán
lassan megteltek az üres porták. Csupa
új arc. Sok új gyerek. S a gyerek az gyerek, az ártatlan, nem tehet semmiről!
Szeretettel és mosolyogva fogadta és
bátorította őket az új iskolában a tanító
néni. Míg a német anyanyelvű őslakosok evangélikusok voltak, az új lakosság
nagy része katolikus.
Az evangélikus 34 gyereket összevont 1-8 osztályban tanította Trudi néni
2 éven át. Nagyon jól együtt dolgozott a
lelkész házaspárral. Máig legendásak a
szereplések, a vallásos estek.
Aztán jött az államosítás. Az Állami
Általános Iskola vezetésével Pantzer
Gertrudot bízták meg. Kántorizálnia
azonban nem volt szabad. Azt húga vette át.
Az akkori kis diákok máig szeretettel emlékeznek az Igazgató nénire.
Bearanyozta gyermekkorukat. Nagyon
értett a gyermekek nyelvén. Jósága, simogatása, bátorító, biztató meleg szavai
csodákra voltak képesek. A tanítólakásra szüksége volt az iskolának. Ezért átköltözött a kitelepítés után üressé vált
másik tanítói lakásba. Szüleitől elvették
soproni lakásukat, így egész családja kiköltözött hozzá.
Iskolaigazgatónak lenni nem volt
könnyű azokban az években!
, , Szegény volt az iskola. Nyáron
nem volt pénzünk az épület kifestetésére, kitakaríttatására. Nehéz évek voltak azok. Az asszonyokkal meszeltünk,
mázoltunk, súroltuk a padokat, padlót,
takarítottunk papírvirágokat készítettünk és árusítottuk a búcsúban, hogy
egy kis pénzünk legyen. Teaesteket rendeztünk, gyűjtöttük az egész faluban a
süteményre valót. Sütöttünk, kevertük
a krémet. ” – emlékezett később vissza
az igazgató néni.
óvoda beindítását szorgalmazta és
1948-ban meg is valósult.
iskolabővítést szervezte, és amiben
tudott maga is segített. Az iskola verandájában térképet készített, Tájegységek
mintáit hímezte. Gyermekekkel gyűj-

tött, a házakban, talált” szép faragott
régi székeket, asztalt. Az ablakokba sok
virág került. A szomszédos romos házat megkapta az iskola, és azt újból felépítették. 1960-ra nyolc tanterem lett.
Trudi néni igazgatóként földrajzot és
kémiát tanított. 1948-ban a községvezetés megbízta a kultúrotthon igazgatói
feladatával is.
Pantzer Gertrudot vallásossága miatt sokat bántották, de hite adott mindenkor erőt a sok igazságtalanság, bántás elviseléséhez.
Mindig lelkiismeretesen, odaadással, nagy türelemmel tanított. Óráira
becsületesen, precízen, jól felkészűlt.
Óravázlatai gyönyörűek voltak. Tanítványai szüleivel a legjobb kapcsolatban
volt. Rengeteget korrepetált és azt önzetlenül tette. Késő délutánokig az iskolában, majd otthon, sőt iskolai-, nyári
szünetekben is. A sok évtized alatt alig
buktatott. A gyenge tanítványai egész
nyáron jártak hozzá, , erősítésre”. Ezek
a gyerekek a sok nyári gyakorlást, tanulást sem vették tehernek. Mindenkor
szerettek hozzá jönni. Szép lakása, nagy
udvara, kertje mindig tele volt gyerekkel. Zongorázhattak is”. S jutott számukra mindig valami finomság: süti, cukorka, gyümölcs vagy aszalt gyümölcs.
(amit édesanyja készített hihetetlen
mennyiségben).
Trudi néni nagyon szerette a természetet, erdőt, mezőt, virágokat. Kertjében gyűjtötte a különböző évelő virágokat.
Haris Vincéné sz.Payer Ilona
Gertrud

Tisztelt Harkai
Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Családsegítő Szolgálat harkai irodájában
(Harka, Keresztúri u. 2/a) ügyfélfogadási idő keretén belül lehetőség nyílt
állásajánlatok keresésére, internet
segítségével. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. Ügyfélszolgálati
idő: Szerda: 13.00 – 14.30-ig és Péntek:
08.00 – 09.30-ig.
Karnerné P. Krisztina
családgondozó

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

