Harc Hírei

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. f e br uá r 5. , pé nte k

V. évf. 1. szám

w ww.ha r c.hu

TAVASZ
Az utóbbi időszak tavaszias időjárása már előrevetíti a tavasz jöttét, de még várnunk kell rá egy kicsit. Hivatalosan
március 21. a csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, sugarai
merőlegesek a Föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyugaton nyugszik, a nappalok, valamint az éjszakák
hossza az egész földgolyón egyenlő. Innen a neve „napéjegyenlőség”. Csak az északi féltekén tavaszkezdet, Földünk déli oldalán ez az ősz első napja. Ettől kezdve napról napra távolodik a Nap az Egyenlítőtől a Ráktérítő felé,
sugarai egyre nagyobb szöget zárnak be a földtengellyel, ezért az északi féltekén hosszabbodnak és melegednek a
nappalok, a délin viszont rövidülnek, és jön a tél. A tavaszi hónapokat is megszemélyesítették három, virágos, szőke szűz alakjában. Gyöngyös, drágaköves zöld ruhát viselnek a tavaszi hónapok állatövi jegyeivel (Kos, Bika, Ikrek). Antik hagyományból eredően a tavasz Flora és Venus évszaka.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Meg lehet-e kötni a kutyát?
Tilos kutyát tartósan kikötve tartani január 1-jétől, ez azonban nem
jelenti azt, hogy a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. 2016. január elsejével módosult „A kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról” szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
ami szabályozta a kutyák tartását is. Kérdésként merült fel, hogy most
szabad-e megkötni a kutyát, és azt hogyan lehet megtenni? A fentebb
hivatkozott jogszabály rögzíti, hogy a kutya tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki
tudja elégíteni. Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. Az ebek kikötéséhez csak nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse. A kutya tartása tegye lehetővé annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a járási kormányhivatalt kell értesíteni. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák,
hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Amennyiben ennek nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot
szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15.000,- forint. Ez a minősített esetekben – a jogszabályban meghatározott
mértékben – növelhető. A jogszabály célja, hogy ezután egy kutya se kerüljön tartósan láncra. Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad mozgás lehetőségét is.
Garai László jegyző

Ebösszeírás
Az önkormányzat 2016. évben ebösszeírást tervez. Legutóbb 2013. évben végzett az önkormányzat teljes ebösszeírást, utólagos ebösszeírás pedig a tavalyi évben volt. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény az ebösszeírás háromévenkénti elvégzését írja elő az önkormányzatok számára. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a tartás helye szerinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebtartás egyes szabályai: Minden négy hónaposnál idősebb eb csak chip-pel megjelölve tartható. Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén beoltatni, a három hónapos
kort elért ebet 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként. Az állattartó köteles
az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására
bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet
a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.
Belterület közterületén kutyát csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az
eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Bérleti díjak 2016. január 1-jétől
Faluház—IKSZT Harc fedett terasz bérleti díja bruttó 1.500.- forint/alkalom
előtti terület bérleti díja bruttó 1.000.- forint/alkalom
Faluház-IKSZT Harc nagyterem bérleti díjak
időtartam

fűtési időszakon
kívüli

fűtési időszak

foglalkozások, sportprogramok, előadások

1.250.- Ft/óra

1.750.- Ft/óra

Vásárok, családi/baráti események, gazdasági társaságok-,
civil szervezetek bevételes programjai
4 óránál kevesebb

5.000.- forint

7.000.- forint

4 – 8 óra között

10.000.- forint

14.000.- forint

8 óránál több

15.000.- forint

21.000.- forint

Éjszakát is magába foglaló programok, zenés rendezvények

20.000.– forint

26.000.– forint

Lakodalmak (péntek 16.00—vasárnap 16.00)

35.000.– forint

45.000.– forint
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FALUHÁZ—IKSZT HARC HÍREI
A Faluház 2016. január 1-től új térítési díjakkal számol.
Számítógép-használat és internethasználat

100.-Ft/óra

Fénymásolás, nyomtatás
-A/4 egyoldalas fekete-fehér

15.-Ft/oldal

-A/3 egyoldalas fekete-fehér

30.-Ft/oldal

-A/4 egyoldalas színes

75.-Ft—150.-Ft

-A/3 egyoldalas színes

150.– Ft—200.-Ft

Szkennelés

ingyenes

Fax

100.-Ft/oldal

Laminálás
-A/4

120.-Ft/oldal

-A/3

240.-Ft/oldal

Spirálozás

200.-Ft—300.-Ft

Kiadvány/Szórólap/Meghívó szerkesztése

500.-Ft/oldal

Lapvágás

1.-Ft/lap

Pótszilveszter
Az idei év januárjában is immár hagyományosan
megrendezésre került a pótszilveszteri bál, melyre
nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak. A talpalávalót a TIBSA Band húzta, s éjfélkor a tombolasorsoláson sok értékes ajándék lelt gazdára. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik valamilyen formában támogatták és segítették, hogy a rendezvény létrejöhessen.
Támogatóink: Kir-Schnell Ker. és Szolg. Bt., Müller
Ferencné, Margaréta Panzió, Nemes Mária, Pálfi Istvánné, Patkó Sándorné, Pesti László, Rikker Anita Márta, Soós Krisztina, Szegi Sándorné, Tóth Eszter, Tóth Gábor,
Tóth Gáborné, Varga István, Zönge-Hús.
KÖSZÖNJÜK

A magyar kultúra napja
2016. január 22-én, a magyar kultúra napján egy különleges film megtekintésével
ünnepelte a Faluház-IKSZT Harc a jeles napot. A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.
E napon Kindl Gábor producer, forgatókönyvíró volt vendégük. A program keretében az érdeklődőket beavatta a közösségi játékfilm készítés rejtelmeibe, kulisszatitkaiba, melynek keretében elkészült a Szekszárd városában forgatott Obsitos c.
játékfilm.
„A film története egy kocsma körül forog. Mária néni ivóját banki jelzálog terheli, a tartozás
kifizetésére pedig már csak 15 nap áll rendelkezésre. Ráadásul többen is szeretnék a kocsmát
megkaparintani, ami azért rejtélyes, mert az nem ér valami sokat. Csakhogy a szóbeszéd
szerint az ivó nagy kincset, így gazdagságot rejt. A kocsmát megmenteni igyekvőknek eszükbe jut egy nem is olyan távoli, de
Amerikában élő rokon, akinek segítségével sikerülhet megmenteni a régi családi tulajdont. A történet persze közel sem ilyen
egyszerű. Van egy másik szála is, melyben egy ifjú zseni feltalál egy gondolatátvivő gépet. A szálak pedig szépen összefonódnak…”
Faluház-IKSZT Harc
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Harc Hírei

FALUHÁZ-IKSZT HARC HÍREI
Február
2016.02.09.— 10óra—Könyvtári óra óvodásoknak
2016.02.12.—15 óra—E-adóbevallás
2016.02.13.—Iskolás farsang
2016.02.17.—17:00 óra—Kreatív foglalkozás felnőtteknek
(szappankészítés)
2016.02.20.—Óvodás farsang és Óvodai jótékonysági bál

2016.02.23.—17:00 óra—Testes-Lelkes Egészség
előadó: Gyulainé Nagy Márta
2016.02.26.—17:00 óra—Filmklub
2016.02.27-28.—Harci Nyugdíjasok Érdekszövetségének borversenye

Március
2016.03.01—16:30 óra
Kiállítás megnyitó Patkó Sándorné kézműves alkotásaiból
2016.03.01.—17:00 óra—Előadás - A Biokert előadó: Ulakcsai Anna
2016.03.05.—16:30 óra—Interaktív kézműves bemutató foglalkozás
foglalkozásvezető: Patkó Sándorné
2016.03.09.—17:00 óra—Kreatív foglalkozás felnőtteknek (selyemfestés)
2016.03.18.—Pénzügyi és adózási ismeretek—előadás
2016.03.22.—17:30óra—Tavaszi alkotói pályázat kiállítás megnyitója
2016.03.24.– 10:00 óra—Húsvéti kézműves foglalkozás gyerekeknek
2016.03.25.—09:00óra— HarcTúra
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK

Farsang az oviban
Az idei nevelési évben is elérkezett az első olyan óvodai rendezvényünk, ahol a gyermekek megmutathatják a szüleiknek és vendégeiknek, hogy milyen bátran ki tudnak állni a közönség elé szerepelni.
Ez a program sok embert mozgat meg. Sajnos tőlünk kívülálló okok
miatt az előre megtervezett időponton változtatnunk kellett. A farsangi bálunk ezért február 20-án lesz délután 3 órakor. Ezen a napon tervezünk egy jótékonysági bált is este 8 órai
kezdéssel. A bál célja, hogy a bevételből az óvodát támogassuk. Határozott elképzelésünk van arra, hogy a befolyt
összegből a gyermek fektetőket szeretnénk kicserélni. A most használt fektetők kényelmetlenek, és némely helyzetekben még balesetveszélyesek is lehetnek. Helyettük szeretnénk új, kényelmes és esztétikus ágyakat gyermekeinknek. Mindenkit nagy szeretettel várunk a rendezvényünkre!
Segítségüket előre is köszönöm
Szakálosné Marosi Ildikó tagóvoda vezető

Adjon Isten füvet, fát…..
Az iskolások számára is sok izgalommal, örömmel telt az elmúlt 2 hónap, szinte minden
napja. Csodás hangulatú, kedves és vidám karácsonyi műsorral örvendeztettük meg vendégeinket a téli szünet előtti utolsó délelőttön. Színdarabbal, versekkel, dalokkal és tánccal hangolódtunk az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. Nagy örömmel szerepeltek a
gyerekek a délutáni nyugdíjasok karácsonyán is. Köszönjük, hogy a sok szeretettel készített műsor egy részét a nagymamák, nagypapák, nénik, bácsik előtt is bemutathattuk. Bár
az igazi tél eltévedt és a téli szünetben nem lehetett szánkózni, hóembert építeni, az idei
szünetben senki sem unatkozhatott. A gyerekek sokat pihenhettek, játszhattak és nagyon örültek a karácsonyi ajándékoknak is, örömmel meséltek az újév első tanítási napján. Majd a
várva-várt hó is megérkezett. Testnevelés órákon és a hosszabb
szünetekben szánkóztak, „havaztak” a lurkók. Ezt követően
minden vizes ruha a radiátorokon, azok alatt, mellett, fölött
száradtak és mindenki alig várta, hogy újra felvéve ismét jól
elázzanak. Reméljük, hogy még visszatér az igazi tél is! Januárban ismét vendégünk volt a Szegedi Miniszínház társulata is. Nagy örömmel és ismerősként fogadhattuk őket, akik az iskolában egy vidám, zenés mesét adtak elő, a gyerekek
közreműködésével.
Sok zenével, énekkel vidám történetekkel szórakoztatott iskolást és óvodást egyaránt Figura Ede február 2-án és a következő napon a szekszárdi Deutsche Bühne Német színház
meseelőadását tekintettük meg. Most a legnagyobb feladatok egyike a farsangi bál megrendezése. Már megvannak a jelmezek, készül a műsor is. Nagyon megköszönünk minden segítséget és felajánlást is, hiszen a gyerekeket a bevétel függvényében tudjuk kirándulni, úszni, színházba vinni.
Ezúton is szeretettel hívunk minden vendéget február
13-án, szombaton délután 3 órakor vidám mulatságunkra.
Iskola
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HARCRÓL INDULÓ AUTÓBUSZJÁRATOK
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ÉRDEKESSÉGEK
Hajótöröttek
Elin Hilderbrand
A MacAvoy házaspár titka az összes barátjuk
lába alól kirántja a talajt...
A nantucketi házaspár, Greg és Tess MacAvoy fontos szerepet tölt
be barátaik és a sziget életében, ahol élnek, ám a házasságukat próbára
teszik a hűtlenségről szóló pletykát. Mielőtt elkezdődhetne az újabb gondtalan tengerparti nyár, a pár a házassági évfordulóját ünnepelve kihajózik
a tengerre. A vitorlás azonban felborul, és ők vízbe fulladnak. Barátaikat
mély gyász keríti hatalmába, és semmi nem készíti fel őket mindazokra a
titkokra, melyekre fény derül. Rengeteg elfojtott érzés tör felszínre, miközben valamennyien arra a kérdésre keresik a választ: Mi történt Greggel és
Tess-szel?
A Hajótöröttek a barátság és a megbocsátás határait feszegeti, miközben izgalmasan mesél a szenvedélyről, az árulásról és a kétségekről,
teletűzdelve a sziget nyarának tökéletes részleteivel, mely Elin Hilderbrand regényeit széles körben kedvelt bestsellerekké tette.
„HILDERBRAND ISMÉT MESTERIEN SZÖVI A SZERELEM ÉS
A HŰSÉG MESÉJÉNEK SZÁLAIT A VÉGTELEN NYÁR ÉS A
CSODÁS SZIGET HÉTKÖZNAPJAINAK ÖLELÉSÉBEN.”
- BOOKLIST

Pupusas
Hozzávalók
A tésztához:

60 dkg liszt

2 púpos teáskanál sütőpor

2 teáskanál só

csipet cukor

100 ml étolaj

250 ml víz

A pupusas nem
más, mint
El Salvador
nemzeti étele.
Hasonló mint a
töltött tortilla
(quesadillas).

A töltelékhez:
fokhagymás-tejfölös

2 evőkanál tejföl

10 dkg reszelt sajt

10 dkg gépsonka apróra vágva

1 paprika nagyon apróra vágva

2-3 gerezd fokhagyma

csipet só
bolognais:

bolognai alap

darált hús

kechup

kukorica

sajt
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zöldséges-virslis:

1 pár virsli

mexikói zöldségkeverék (amit vajon megpároltam)

kechup

fűszerek (rozmaring, oregánó)

sajt
lilahagymás-kolbászos:

kolbász (ami éppen
van otthon)

kechup

lilahagyma

fűszerek
Elkészítés: A tészta hozzávalóit egy tálba tesszük, összekeverjük, összegyúrjuk, majd a tésztát rövid ideig (amíg a tölteléket elkészítjük) pihentetjük. A sajtot lereszeljük, a sonkát, a zöldpaprikát, a póréhagymát és a fokhagymát apró
kockákra vágjuk. A bacont szintén apró kockára vágjuk,
majd egy serpenyőben megpirítjuk. A töltelék hozzávalóit
összeborítjuk és elkeverjük. A tésztát 6 egyenlő részre osztjuk, gombócokat formálunk belőlük, majd kör alakúra nyújtjuk őket. Közepére halmozzuk a tölteléket (1-1 púpozott
evőkanálnyit), majd a tésztát félbehajtjuk, és széleit egy villával lenyomkodjuk. Egy teflonos serpenyőben olaj nélkül 5
perc alatt megsütjük, és melegen tálaljuk.
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Adjunk 1 részt a civileknek!
Az 1996. évi CXXVI. törvény szerint személyi jövedelemadónk egy százalékát társadalmi és civil szervezetek, alapítványok részére, (egészségügyi-, oktatási-, környezetvédelmi –, kulturális - és még számtalan alapítvány, egyesület és szervezet) további
egy százalékát pedig egyházak, illetve az Országgyűlés által meghatározott kiemelt
előirányzatok részére ajánlhatjuk fel.
Minden olyan magánszemély rendelkezhet adója kétszer egy százalékáról, aki adózik az összevont jövedelemadóalapja után, s jövedelemadóját határidőre, maradéktalanul befizeti, vagy részletfizetési, halasztási engedélye van az
adóhatóságtól.
Harc községben többek között az alábbi szervezeteknek ajánlhatják fel az adójuk 1%-át:
"A harci kisdiákokért " Alapítvány

19232609-1-17

Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete

18148879-1-17

Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete

18866283-1-17

Harc Jövőjéért Alapítvány

18868302-1-17

Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége

18860847-1-17

Harci Óvodáért Közalapítvány

18860610-1-17

Közérdekű információk
Harc Község Önkormányzata
Cím: 7172 Harc, Fő utca 59.
Telefon és fax: 74 /437-030 ; 74 /537-008
E-mail: onkormanyzatharc@tolna.net
Honlap: www.harc.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő: nincs ügyfélfogadás
Kedd-Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óráig
Péntek: 8:00-12:30 óráig
Polgármester: Tóth Gábor
Fogadóóra: (előzetes egyeztetéssel)
Aljegyző: Balogh Györgyi
Fogadóóra: kedd és szerda 8:00 – 12:00 óráig
Járási hivatal ügysegédje
Fogadóóra: kedd 8:30 – 10:50 óráig
Hatósági ügyintéző: Baky László
Fogadóóra: szerda délelőtt időpont egyeztetéssel

Falugazdász
Grénus István
Fogadóóra: minden pénteken 8:30 - 10:30 Faluház
irodahelységében
Elérhetőség: 20/532-68-67

Kölesdi Közös Óvoda, Bölcsőde és
Családi Napközi Harci Tagóvodája
Óvodavezető: Szakálosné Marosi Ildikó
Cím: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon: 74/506-099
E-mail : harciovi@gmail.com

IMPRESSZUM:

Zomba Általános Iskola
Harci Tagiskolája
Intézményvezető: Moizesné Nagy Kinga
Cím: 7172 Harc, Kölesdi u. 2.
Telefon: 74/437-082
E-mail : iskola@altisk-harc.sulinet.hu
Családsegítő
Csesznegi Andrea
Fogadóóra: hétfő 8:00-15:00 a Faluházban
Telefonszám: 70/197-63-43

Faluház –IKSZT
Intézményvezető: Rikker Anita Márta
Megbízott helyettes: Patkó Sándorné
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
Telefon és fax: 74/407-266
E-mail: iksztharc@gmail.com

Egészségház
Felnőttorvos: Dr. Balogh Adrienne
Helyettes: Dr. Baki Magdolna
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 74/437–070
Rendelési idő
hétfő: 10:00-12:00
csütörtök: 8:00_10:00
Felnőtt ügyelet
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 74/318-104
Hétköznap: 16:00-8:00
Hétvégén: 8:00-8:00
Gyermekorvos: Dr. Kuner Mária
Asszisztens: Sill Ildikó
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 74/437–070
Tanácsadás
Minden hónap első csütörtök: 10:30-11:30
Rendelési idő
Minden csütörtök: 11:30-13:30

Faluház és a Könyvtár nyitva tartása
Hétfő-Kedd: 8:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 21:00
Csütörtök-Péntek: 8:00 – 18:00
Szombat: 8:00 – 11:00
Vasárnap: 15:00 – 17:00
Gyermekügyelet
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
7100 Szekszárd, Szent István tér 18.
munkaszüneti napokon valamint rendezvények ideje
Telefon: 74/318-104
alatt módosulhat!
Hétköznap: 16:00-8:00
Körzeti megbízott
Hétvégén: 8:00-8:00
Csipai János
Elérhetőség: 30/419-22-93

Harc Hírei: Kiadja: Harc Község Önkormányzata  Szerkesztik és tördelik az IKSZT munkatársai 
www.harc.hu  onkormanyzatharc@tolna.net  7172 Harc, Fő utca 59.  74/437-030

