Harc Hírei

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2016. á pr il is 5. , k e dd

V. évf. 2. szám

Kérjük az ingatlantulajdonosokat,
-kezelőket és -használókat, hogy gondoskodjanak az ingatlanjaikat érintő, azokon áthaladó vezetékeket elérő
vagy megközelítő fák és növényzet metszéséről, illetve
eltávolításáról!
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Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.
A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében

Miért fordulunk Önhöz?
•Mert a vezeték az Ön tulajdonában álló ingatlant érinti,
keresztezi.
•Mert a vezetéket az előírt távolságon belül megközelítő
fák, növények vagy ezek ágainak visszavágása során
szem előtt tudja tartani saját kertészeti, esztétikai szempontjait is.
•Mert a vezetéket meghatározott távolságon belül érintő, megközelítő fák, növények élet- és balesetveszélyt,
valamint áramszüneteket, feszültségingadozásokat
okozhatnak.
A vezetékek biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.
Biztonság mindenekelőtt!
Kérjük, hogy előzetesen jelentse be a munkavégzés tervezett időpontját az áramhálózati társaságnál, hogy az
érintett vezetékszakaszokat a munka megkezdése előtt
feszültségmentesíthessük! A bejelentés elmulasztásából
és a feszültségmentesítés elmaradásából adódó esetleges
balesetekért, károkért nem vállalunk felelősséget!
A bejelentést a következő telefonszámokon teheti meg:
Pécsi régióközpont:
06 72/ 500 084
Szekszárdi régióközpont:
06 74/ 505 700
Kaposvári régióközpont:
06 82/ 502 934
Nagykanizsai régióközpont:
06 93/ 503 500

2016. április 22-én
9 órától várhatóan 16 óráig
Alkotmány u. 34., 36., 43., 309/10 hrsz., 309/11 hrsz.,
egész Vörösmarty tér (Takarék Szövetkezet, Orvosi rendelő, COOP Abc, Faluház, Posta), Fő u. 2., egész Jókai u.,
Kossuth u. 1-11., 2.-20., egész Béke u., egész Széchenyi u.
(Faház presszó), egész Kölesdi u. (általános iskola)
területén áramszünet lesz.
A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét,
hogy az áramszünet ideje alatt hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztőt használni csak az E.ON-nal megkötött
- a leválasztás feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás előírásai szerint szabad.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Szelektív hulladékgyűjtés
Műanyag:
Ásványvízes palack, üdítős, boros, tusfürdős flakon, mosószeres,
öblítős, tejfölös, joghurtos, vajas,
műanyag szatyrok, hipermarketes
szatyrok
Kartondobozok:
Italos, tejes, gyümölcslés
Fém, alumínium:
Konzervdobozok, kisebb fémtárgyak, üdítős és sörös dobozok

Papír:
Újság, folyóirat, füzet, könyv,
hullámpapír, csomagolópapír,
kartondoboz lapítva
Zöldhulladék:
Ágnyesedék, falevelek
Üveg:
Italos üvegek, befőttes üvegek

Kutyák veszettség elleni védőoltása lesz
2016. április 6-án szerdán 16:00-17:00 óráig a KÖZSÉGHÁZNÁL
17:00 – 18:00 óráig a Vörösmarty téren a Posta előtt.
Pótoltás : 2016. április 9-én szombaton, 9:00 – 10:00 óráig a Posta előtt.
Ára 3.000,- Ft/eb

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

Önkénteseket keresünk
A Harci Falunapra—2016. május 7-re—keres Harc Község Önkormányzata és a Faluház—IKSZT Harc önkénteseket, közösségi szolgálatot teljesíteni akaró diákokat. Jelentkezni a Faluházban lehet nyitvatartási időben.

Faluház-IKSZT Harc közérdekű közleménye
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Elkezdtük a Faluház és a civil szervezetek közötti együttműködési megállapodások aláírását. Kérjük a civil szervezetek képviselőit, akik szeretnének együttműködni a Faluházzal keressenek meg bennünket.
A nyár folyamán két alkalommal is tábort szervezünk a gyerekeknek.
2016.06.20-24. között Kézműves napközi tábor gyerekeknek harci és fácánkerti résztvevőkkel. A napközis
táborban (minden nap 8:00—16:00 között) a résztvevők megismerkedhetnek különböző kézműves technikákkal, játszanak, ismerkednek egymással. A lebonyolítás Harcon és Fácánkerten történik (hétfőn és
csütörtökön Fácánkerten, kedden és pénteken Harcon), míg a szerdai napon kirándulni megyünk a gyerekekkel. A résztvevők utaztatásáról gondoskodunk. Részvétel ingyenes. A jelentkezés feltételeiről később
adunk információt.
2016.07.04-07. között Nyári tábor a Balatonon 8-18 éves gyerekek és fiatalok részvételével. A táborban lesz
fürdés, kirándulás, hajókázás, sok szabadidős program. A részvételi díjról és a jelentkezés feltételeiről
későbbiekben adunk információt.
2016.03.22-26. között tekinthették meg az érdeklődők a „Tavasz” című kreatív alkotásokból nyílott kiállítást. Az alkotói pályázatra 16 fő adta be munkáját, akik közül 3-an a helyi iskola kis diákjai voltak. A legtöbb szavazatot kapott alkotó Horváth Éva a Harci Falunapon veheti át a közönségdíjat.
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FALUHÁZ-IKSZT HARC HÍREI
2016. Április
2016.04.06.—szerda —14:30 —
”Legkedvesebb mesehősöm” kézműves foglalkozás gyerekeknek
2016.04.06.—szerda —17:00 — Kreatív foglalkozás felnőtteknek (decoupage)
Hozzájárulás a foglalkozás anyagköltségéhez 500 Ft/fő
2016.04.07.—csütörtök—16:00 — Zöld IKSZT—Tájséta Harcon
2016.04.15.—péntek—10:15 Sünizene babáknak és mamáknak. A részvétel ingyenes
2016.04.19.— kedd—14:00 —Nyugdíjas Érdekszövetség klubfoglalkozása

2016.04.22.—péntek —Nyugdíjas Kistérségi Találkozó
2016.04.27.—szerda—14:30 — Anyák napja—Kézműves foglalkozás gyerekeknek
2016.04.28.—csütörtök—Óvodások anyák napi rendezvénye
szerdánként 14:00-16:00 Kézimunka szakkör, 19:00 Pilates torna

2016. Május
2016.05.03.— kedd—10:00 —KönyvtárOvi óvodásoknak
2016.05.03.—kedd—17:00 Szabó Zoltán pirografikai kiállításának megnyitója

A kiállítás megtekinthető 2016.05.03-09 között a Faluházban nyitvatartási időben
2016.05.04.—szerda—14:30—Könyvtári óra iskolásoknak
2016.05.04.—szerda—17:00—Kreatív foglalkozás felnőtteknek— Csempefestés
Hozzájárulás a foglalkozás anyagköltségéhez 500 Ft/fő
2016.05.05.—csütörtök—Iskolások anyák napi rendezvénye
2016.05.07.—szombat—HARCI FALUNAP, Harc, Vörösmarty tér
2016.05.11.—szerda—16:00—Kézműves foglalkozás gyerekeknek
2016.05.13.—péntek— Galuska Fesztivál
2016.05.20.—péntek—10:00 Sünizene babáknak és mamáknak. A részvétel ingyenes

2016.05.21.—szombat — 25 éves az Iskola—Iskolai jótékonysági bál
2016.05.28.—szombat—9:00—Ki a szabadba! Egészségügyi nap
szerdánként 14.00-16.00 Kézimunka szakkör, 19.00 Pilates torna

Harci virágok
Aki a Postára vagy a Takarékszövetkezet kirendeltségéhez megy, láthatja, hogy ismét szépülnek a virágágyások. A Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesület tagjai már évek óta gondozzák
ezt a területet. Most úgy gondoltuk, rózsákkal ültetjük be a virágágyásokat, így egész évben
szépen nyíló virágaink lesznek. Az ősszel elültetett rózsatövek szépen hajtanak. Szeretnénk
köszönetet mondani az egyesület segítőkész tagjainak a folyamatos munkáért, különösen köszönjük Faragó Ferenc és Évike segítségét, Ők szerezték be a rózsákat és az árvácskákat
(Antus Róbert, Nagy Attila anyagi támogatásával – amit szintén nagyon köszönünk), sőt az
ültetésben és gondozásban is segítettek. Az árvácskákkal a buszmegállók környéki fahordókat ültettük ki, de sajnos
azt kell tapasztalni, hogy a virágok fogynak. „Elszöktek?” De ez nem elég, még a virágföld is fogy a hordókból! Kedves falunkbéli virágszeretők! Igaz, hogy „Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet”, de ne így szeressék! Inkább
hozzanak virágot az ágyásokba, segítsenek gondozni, hogy mindnyájunk örömére, szépüljön a község.
László Lászlóné
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ÓVODAI ÉS ISKOLAI HÍREK
Óvoda
Nagyon sok eseménnyel zártuk a telet és kezdtük a tavaszt az óvodában.
A télzáró farsangunk jó hangulatban, sok mókával kacagással telt. A színes forgatagban mindenki jól érezte magát. Gondoltunk egy merészet és
a délutáni gyermekbál után terveztünk egy jótékonysági bált is. Ezen
rendezvény célja az volt, hogy a bevételből az óvodai fektetőket kicseréljük. A különféle adományokból és a báli bevételből sikerült annyi pénzt
összegyűjteni, hogy megrendeltünk 30db fektetőt a gyermekek számára.
A szülőknek, a támogatóknak és minden jó szándékú, segítőkész embernek nagyon szépen köszönjük a hozzájárulását! Ezen a nagy rendezvényen kívül volt az oviban számtalan egyéb érdekes és hasznos esemény
is. Ilyen volt Figura Ede drámapedagógus színvonalas előadása, valamint a nagyobbaknak kézműves foglalkozás a Faluházban. A nagycsoportosok az iskolában töltöttek egy délutánt,
ahol az iskolás gyermekekkel együtt kézműveskedtek, játszottak. A Mesezenekar is szórakoztatott minket, Sicc című előadásával. Az idei nyuszi várás is sok élményt nyújtott. Az udvaron tojásokat kerestünk, tojást
festettünk, a fiúk meglocsolták a lányokat. Minden kisgyermek ajándékot kapott, egy gumilabdát, melyet nagy örömmel kerestek meg az udvaron a bokrok és fák alatt, ahova a nyuszi rejtette őket. Május végéig
még nagyon sok program várja gyermekeinket. Kirándulások, koncert és
különféle előadások. Az óvodai beíratás április 25-én és 26-án, hétfőn és
kedden lesz 8-16 óráig. Az egységes óvoda-bölcsőde lehetőséget ad arra,
hogy már 2 éves kortól fogadjuk a gyermekeket. Ezért várunk minden
szülőt, kinek gyermeke a következő nevelési évben betölti második életévét. Szakálosné Marosi Ildikó Tagóvoda vezető

Iskola

Farsangtól húsvétig…

Bizony gyorsan eltelt az elmúlt két hónap is. Február közepén buli volt Aprajafalván.
A 23 kicsi és 4 nagyobb Hupikék Törpike mulatságát sok készülődés előzte meg. Egyforma
pólóban és sapkában, Aprajafalva házai között folyt a móka. Egyenként bemutatkozott minden törpe. Tánccal, versikékkel szórakoztatták a közönséget. Nagyon köszönjük a szülők, a
támogatók segítségét, mely lehetővé tette azt, hogy a gyerekek ilyen jól érezhessék magukat.
Ezt csak fokozni lehet azzal, hogy a bevételt – 152 000 forintot – az iskolai kirándulás és a tanévet követő úszótanfolyam költségeinek csökkentésére használjuk fel.
Szerencsére csak ezt követően, de elért bennünket egy nagy betegséghullám is.
Bizony olyan is előfordult, hogy 6-8 kisgyerek is hiányzott. Ez azonban gyorsan lezajlott és
újra normális rendben folytathattuk a munkát. Emellett egyéb „rendkívüli események” is előfordultak az elmúlt időszakban: volt iskolánkban szaktanácsadói látogatás, amikor a 3. osztályosok óráját tekintette meg a bonyhádi tanár néni, de sokkal izgalmasabb volt, mikor már 3,
más iskolában tanító ember figyelte a 2. és a 3. osztályosokat. Bizony nagyon büszkén mondhatom: ki sem fogytak
a dicséretből! Mind fegyelmezettség, mind a német órai munkájuk alapján iskolánk tanulói remekül teljesítettek.
Volt szombati munkanap, de cserébe egy dupla hosszú hétvége volt a jutalom.
A március 15-i megemlékezésünk idén kivételesen két részletben történt meg, az iskolában reggel és a hősi emlékműnél délután. A falu megemlékezésén Antal Ervin és Mester Gergő 3. osztályosok Juhász Gyula versét adták elő.
Az ünnepi napok után már a húsvéti készülődés volt a legfontosabb a tanulás mellett: kézműves foglalkozáson
vettünk részt a Faluházban, majd a nagycsoportosokkal a szünet előtti utolsó délutánon együtt szórakoztunk.
A húsvéti barkácsolás mellett játékos interaktív feladatokkal és német gyermekjátékokkal szórakoztattuk őket.
Nagyon ügyesek, bátrak voltak és vidáman vettek részt a feladatokban is. Nagyon gyorsan eltelt ez a délután.
A már hagyományosan nyúlfarknyi tavaszi szünet a második félév derekát jelzi. A szünetben legalább pihenésre
mindenkinek jutott egy kis ideje, gyűjthette az erőt az év végi hajrához, mert a június 15. nagyon gyorsan megérkezik. Hogy ne csak az „unalmas” tanulás legyen, április 1-jét a bolondok napját a 3-4. osztályosok számára azzal is
emlékezetesebbé tettük, hogy a szekszárdi múzeum „Fordított napján” vettünk részt.
Bekukucskáltunk olyan helyekre, melyek egyéb napokon tiltottak. Jártunk a padláson, a pincében, a restaurátorok
műhelyében és még a zárt könyvtárban is.
folytatás a 6. oldalon
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HARCI FALUNAP
2016. május 7. (szombat) - Harc, Vörösmarty tér
Programok:
9:00—Foci Kupa (sportpálya)
11:30 Ünnepi testületi ülés
10:00-13:00 Bográcsos ételek főzőversenye
Térzene

15:00—16:00 Települések közötti verseny „Falvak Harca”
16:10 Színpadi műsor
Tombola
19:15 LL Junior fellépése
Kiegészítő programok: Légvár,
Játszósátor gyerekeknek, Árusok, Arcfestés, „Harc selymen”—szabadtéri selyemfestés, Babasátor, Pirografikai kiállítás a Faluházban,
Harci sütemények versenye, Könyves sátor

folytatás az 5. oldalról
A restaurátoroknál avar kori pénzeket, a könyvtárban több, mint 500 éves könyveket is testközelből láthattunk,
meg is tapinthattunk.

Így

április

elején

már

nagyon várjuk az igazi tavaszt, de egyre jobban
Ezek előtt még sok program, feladat vár ránk.
Nagyon örömteli dolog, hogy idén ünnepelhetjük iskolánk 25. születésnapját!!!! Bizony ez is megér egy szép ünnepséget. Terveink szerint a születésnapi rendezvény 2016.
május 21-én, szombaton délután lesz, este pedig a már
hagyományos iskolai jótékonysági bálra várjuk kedves
vendégeinket.

a

nyári

szünetet.

Tehát feladat, munka van bőven, kitartást és sok vidám,
kellemes napot, heteket kívánunk mindenkinek!
Moizesné Nagy Kinga

25 éves az Iskola
2016. május 21. szombat
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HARCI FALUNAP
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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
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
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint rendezvények ideje
alatt módosulhat!

Körzeti megbízott

Egészségház
Felnőttorvos: Dr. Balogh Adrienne
Helyettes: Dr. Baki Magdolna
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 74/437–070
Rendelési idő
Kedd: 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

Gyermekügyelet
7100 Szekszárd, Szent István tér 18.
Telefon: 74/318-104
Hétköznap: 16:00-8:00
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

