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Tisztelt
Harci Lakosok!
Harc községben 2015. szeptember 12-én, szombaton
hagyományos Szüreti napot szervezünk.
A Szüreti nap a község
egyik legfontosabb eseménye, amely minden évben
megrendezésre kerül, amit
évtizedek óta évrõl évre várnak a harci lakosok, a környékbeli gyermekek és felnõttek. Ezen a napon népviseletbe öltözött fiúk és lányok hintóval, illetve gyalogosan hangos ovációval és
zenével vonulnak fel a falu
utcáin, ezzel hívják fel a figyelmet arra, hogy megkezdõdött a szüret, megérett a
szõlõ. Ezt követi a reggelig
tartó bál, ahol a vendégek
próbára tehetik szerencséjüket a tombolasorsoláson.
Tisztelettel kérjük, hogy járuljanak hozzá adományukkal a Szüreti nap méltó megünnepléséhez és az
est fénypontjához, a tombolasorsoláshoz. Ehhez szeretnénk kérni az Önök bármilyen anyagi, tárgyi támogatását.
Fontosnak tartjuk, hogy
megismerjék adományozóinkat a résztvevõk, ezért köszönetünket kifejezve a
megjelentek az est folyamán támogatóink névsorát
kifüggesztve olvashatják,
valamint a helyi újságunkban is közzé tesszük.
Várjuk
visszajelzésüket
2015. 08. 31-ig az alábbi elérhetõségek egyikén:
iksztharc@gmail.com;
0674407266
7172 Harc, Fõ utca 59.
Bízva kedvezõ döntésükben, az adományt, illetve támogatást elõre is köszönettel fogadjuk.
Harc, 2015. 08. 19.
Tisztelettel:
IKSZT munkatársak

Harc

M i i s a d o lg u n k a z i n g a tl a n a i n k t e r ül e t é n ?
Mindenki szereti a tiszta, rendezett települést, ami szívet és szemet gyönyörködtetõ. Ennek az állapotnak az elérése és
fenntartása mindannyiunk feladata, ami a
település lakói, az önkormányzat együttes munkája. Ehhez csatlakozik olykor
egy-egy szolgáltató is, amely az önkormányzat megbízásából végzi a kötelezõ
közszolgáltatást, pl. a háztartási hulladék
elszállítást.
Jó néhány embertársunkban felmerül
a kérdés, hogy melyek azok a dolgok,
amelyeket neki el kell végeznie. Ezen feladatok egy részét helyi önkormányzati
rendeletek határozzák meg, másik részét
pedig az ember önszántából, alapvetõ
emberi ösztönbõl fakadóan teljesíti.
Nézzük elõször azt, hogy miket kell
elvégeznie a település lakónak a saját
ingatlanán:
● Rendben tartja az udvarát, rendszeresen lenyírja a füvet tavasztól õszig.
● Avar és növényi hulladék elégetése
csak belterületen lehetséges, heti három alkalommal, kedden 15 óra és 19
óra között, pénteken 15 óra és 19 óra
között, valamint a hónap második és
negyedik szombatján 8 óra és 12 óra
között megengedett.
● Ha állatot tart, igyekszik azokat úgy
tartani, hogy a szomszédjának minél
kevesebb kellemetlenséget okozzon,
pl. kerítést csinál a szomszéd felé,
hogy állatai ne járjanak át, valamint

●

●

●

megakadályozza az állatoknak a közterületre való kijutását.
A haszonállatok ürülékébõl képzõdött
trágyadombot évente legalább egyszer
megszünteti, azaz kiviszi a szántóföldjére vagy szétteríti a veteményes kertjében.
A szomszéd telkére, házára átlógó faágakat rendszeresen megnyesi, hogy
azok ne okozzanak másnak bosszúságot esetleg kárt.
Beengedi a szomszédot, ha az a házán
akar karbantartási munkákat végezni,
pl. ereszcsatornát tisztítani, tetõcserepet kicserélni, stb. A szomszédot ebbõl a célból köteles beengedni, azonban az általa esetlegesen okozott kárt
meg kell térítenie.

●

feladata, hiszen érdeke, hogy egy nagyobb, heves esõ esetén ne az udvarát,
netán a házát öntse el a víz.
Az ingatlan elõtti járdán és árokparton
a szemetet összeszedni, azt a szemétgyûjtõbe rakni, a kukát pedig a szemétszállítási napokon kitenni az ingatlan elé, hogy azt a szolgáltató ki tudja
üríteni.

Mire kell a tanya-, szõlõ-, illetve gyümölcsös-tulajdonosnak figyelnie:
● Az ingatlanára vezetõ utat, csapást, ösvényt használható, közlekedésre alkalmas állapotban tartani, pl. a belógó
ágakat levágni, a gazt rendszeresen lekaszálni.
● Az ingatlan használata során a szemetet nem elégetni, hanem összegyûjteni
s azt hulladékgyûjtõbe elhelyezni.
● Metszést követõen a nyesedéket összeszedni, kötegelni és a zöldhulladék szállítási pontokon lerakni. Ezt szintén nem
lehet elégetni, mivel külterületen ez hatósági engedélyhez kötött tevékenység.
● Kiemelt figyelmet kell fordítani külterületen is az allergén gyomnövények
(pl. parlagfû) folyamatos irtására.

Melyek azok a feladatok, amelyeket
az ingatlan körül kell elvégezni:
● Az ingatlan elõtt húzódó járdát mindig
tisztán kell tartani, télen síkosság mentesíteni, pl. lesöpörni a havat, a jeges
részeket fûrészporral leszórni, stb.
● Az ingatlanról kilógó fák, bokrok ágait, hajtásait levágni, hogy azok ne akadályozzanak senkit a járdán való közlekedésben.
● Az árokparton a füvet, gazt rendszeresen levágni, különös figyelemmel a
parlagfûre, melynek irtását törvény írja elõ.
● A csapadékvíz-elvezetõ árok és áteresz
karbantartása is az ingatlantulajdonos

A fenti munkálatokat a közterületeken az
önkormányzat végzi el mind bel- és külterületen egyaránt.
Balogh Györgyi sk.
aljegyzõ

Közérdekû információk
Harc Község Önkormányzata
Cím: 7172, Harc, Fõ utca 59.
Telefon és fax: 06 74/437-030,
06 74/437-008.
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

Fogadóórák:
Polgármester: Tóth Gábor
Elõzetes egyeztetésalapján
Aljegyzõ: Balogh Györgyi
Kedd és szerda 8-12 óráig
Járási hivatal ügysegédje
kedd 13 – 16 óráig
Hatósági ügyintézõ
Baky László
szerda délelõtt,
idõpont 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,
Bölcsõde 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
Helyettes:
Patkó Sándorné
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:
13:00 -21:00
csüt.: 09:00 -13:00 és 14:00 -18:00
péntek:
14:00 -18:00

szombat:
vasárnap:

14:00 -18:00
15:00 -17:00

Könyvtár nyitva tartása
hétfõ: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00
kedd: 09:00 -12:00 és 15:00 -18:00
szerda:
15:00 -18:00
csütörtök:
15:00 -18:00
péntek:
15:00 -18:00
szombat:
14:00 -16:00
vasárnap zárva
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint
rendezvények ideje alatt módosulhat!
Családsegítõ Szolgálat
Pilisi Magdolna
Fogadóóra: hétfõ és kedd 8 -12
óráig a Faluház irodahelyiségében.
Gyermekjóléti Szolgálat
Kõhalminé Szabó Erika
Fogadóóra: kedd 8-12 óráig
a Faluház irodahelyiségében.
Falugazdász
Grénus István
Fogadóóra: minden 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 8.
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:
1600 - 800-ig
Hétvégén:
800 - 800-ig
Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens: Sill Ildikó
Cím: 7172, Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 06 74/ 437-070
Tanácsadás: minden hónap elsõ
csütörtök: 10:30 -11:30
Rendelési idõ
minden csütörtök: 11:30-13:30
Gyermekügyelet
Szekszárd, Szent István tér 18.
Telefon: 06 74/318 -104
Hétköznap: 1600 - 800-ig
Hétvégén: 800 - 800-ig.
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Vigyázat,
már virágzik
a parlagfû!

Észak-Amerikából került Európába az I. világháború idején. A hetvenes évekig csak lassan szaporodott, nem okozott jelentõs problémát. Az azóta eltelt évtizedekben
robbanásszerûen elterjedt, és
allergén hatása miatt komoly népegészségügyi problémát jelent.
Virágporán kapaszkodó horgocskák vannak, amelyekkel az
orr, a szem, a felsõ légutak hámrétegében megtapad és ott – a rá
érzékeny embereknél – gyulladást okoz. Emiatt a náthához hasonló tünetek, könnyezés, orrfolyás, köhögés, légzési problémák,
sõt asztma is kialakulhat.
A kialakult gyulladás miatt erõsen megterheli az immunrendszert, ezzel utat enged más betegségeknek is.
A parlagfûnek vannak hasznos
tulajdonságai is, de a betegségokozó hatása miatt feltétlenül irtani kell.

A bûnös pollenszemek

Baba-mama klub

A júniusban elkezdõdõ Baba-mama
klub a nyaralások és a nagy melegre való tekintettel a nyár folyamán
szünetel, viszont szeptember második hetétõl (szeptember 10. csütörtök) sok szeretettel várjuk az
anyukákat és gyermekeiket.
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Pizsi-Party
2015. július 29-én szerveztük meg az idei Pizsi
party-t, amelyen 9-en vettek részt. Délután 5
órára vártuk a lányokat. Akár egy táborban,
mindenki elfoglalta a matracát, a neki legszimpatikusabb helyet. Miután berendezkedtek,
egy laza kis táncos játékkal kezdtünk, majd a
székfoglaló után jöhetett a vacsi. Tábortûznél
virslit, mályvacukrot sütöttünk, ezt követõen,
hogy ledolgozzák a vacsorát, az elõzõleg eldugott kis kép darabkáit keresték meg
a teremben. Az este folyamán több program
is volt, mint például vakon sminkelés, amibõl

IMPRESSZUM

persze mi sem maradhattunk ki, bekötött
szemmel különbözõ ízeket kóstolhattak, az
édestõl a sóson át a csípõsig. Megmutathatták
tehetségüket saját színpadi elõadásaikban, illetve kipróbálhatták magukat karaoke-ban is.
Lezárásképpen mindenki egy igazi moziban
érezhette magát, popcorn-nal, üdítõvel, persze mindezt a saját helyérõl. Ébredés után
megreggeliztek, majd szép lassan mindenki
hazament. Összességében egy nagyon hangulatos estét töltöttünk együtt, reméljük lesz
még alkalom megismételni.
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