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HARCI SZÜRETI MULATSÁG
2017. SZEPTEMBER 30.
Várjuk felöltözők, hintósok, lovasok, kocsisok, önkéntes
segítők jelentkezését. A rendezvény kapcsán egész szeptember hónapban a szüreti hagyományokkal kapcsolatos
programok, foglalkozások lesznek, melyre mindenkit sok
szeretettel várunk kicsitől a nagyig, 0-100 éves korig.
Elevenítsük együtt fel a régi harci szüreti hagyományokat,
készüljünk együtt a Harci Szüreti Mulatságra.
Megbeszélés: 2017.08.22. (kedd) 17:00
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Itt vannak a darazsak!
A nyár eljöttével ismételten megjelentek a veszélyes
és kellemetlen rovarok: a darazsak.
Ha felfedezünk az épület eldugott sarkában, a padláson
darázsfészket, ne közelítsük meg fényes nappal, ne piszkáljuk bottal stb., és ne engedjünk a közelébe gyermeket! Sötétedés után vagy hajnalban, ha lényegesen csökken a levegő
hőmérséklete, kevésbé aktívak ezek a rovarok, bár a fészkek
közelében mindig meglehetősen agresszívak. Ha meggyőződtünk róla, hogy a fészek lakott, a nagyobb, például lódarázsfészkek megsemmisítéséhez feltétlenül hívjunk hozzáértő
segítséget, méhészt vagy darázsirtót, ne kíséreljük meg
házilagos módszerekkel eltávolítani a fészket és a rovarokat!
A méhbefogás, darázsirtás nem tűzoltói feladat, a tűzoltók csak életveszély esetén vonulnak méh- és
darázsfészek eltávolításához, egyéb esetben szakemberekhez kell fordulni. Bizonyos esetekben az azonnali
beavatkozás igénye megkövetelheti a tűzoltóság részéről a kapcsolódó feladatok elvégzését, miszerint a méhrajokkal, darazsakkal kapcsolatos intézkedés során a veszélyeztetett helyen levő személy(ek) kimenekítését
végzik el. Ilyen szituáció lehet az, ha valakit nehezen megközelíthető helyen (pl.: kirándulás közben erdőben, a
padláson tetőjavításkor) ér rovarcsípés, amelynek következtében mozgásképtelenné válik, nem tud önerejéből
orvosi ellátást igénybe venni. Ilyen esetben a katasztrófavédelem tűzoltó egységeinek jogszabályban meghatározott feladata az emberélet mentése, a rovarcsípést szenvedett személy mentőegységekhez történő eljuttatása.
A darazsakkal való kellemetlen találkozás megelőzése érdekében a katasztrófavédelem ügyelete telefonon tájékoztatást ad (105, 112) a méhraj befogók és a darázsirtással foglalkozó személyek elérhetőségéről.
Balogh Györgyi aljegyző
Méhraj befogással, valamint darázsirtással foglalkozó szakemberek Tolna megyében

Darázsirtás és méhraj befogás: Molnár Dániel +36-70/395-8950 Tolna, Baranya és BácsKiskun megye teljes területe, darázsirtás országosan

Csak darázsirtás: Antal Gábor +36-70/948-4639 Fadd és 10 kilométeres körzete

Csak méhraj befogás: Bayerle Szabolcs +36-30/204-4229 Dombóvár 15 kilométeres körzete

Ferenczi Norbert +36-30/456-1736 Dombóvár környéke

Micskei Tamás +36-30/960-8743 Tolna, Fácánkert, Fadd

Molnár Gábor +36-20/395-6719 Szekszárd és 10 kilométeres körzete

FALUHÁZ—IKSZT HARC HÍREK
Augusztusi programok

Szeptemberi programok

2017.08.25 Nyárzáró programsorozat

2017.09.05. — Szüreti kreatív foglalkozás

17:00

9:00-12:00

2017.09.12. — Szüreti kreatív foglalkozás

17:00

Nyárzáró—Suliváró gyerekeknek
16:30—20:00 Kreatív bolhapiac
Ha szeretsz kreatívkodni, de túl sokat
vettél belőle vagy épp az évek során felhalmoztad az alapanyagokat amelyeket
mások még tudnának használni, hozd el
és találj nekik új gazdát.
18:00—Harci Nyári Esték
20:00—Pizsi-party lányoknak
Hozz magaddal matracot, plédet, kispárnát és töltsd az esetét a Faluházban.

2017.09.15. — Süni zene Babáknak és Mamáknak 10:15
2017.09.20. — GenerCoop foglalkozás

15:30

fiatalok és idősebbek találkozása
2017.09.23. — Közösségi tervezés

13:00

A tavasz folyamán kérdőíves felmérés során megkérdezésre kerültek a falu lakói szerintük mit lehetne tenni, hogy még jobb legyen Harcon élni. A kérdőívek kiértékelését követően „közösségi
tervezésre” invitáljuk a falu lakóit, ahol kis csoportokban közösen
gondolkodhatunk és tervezhetünk mit is lehetne tenni.
Gondolkodjunk együtt kis falunkért!
2017.09.28. —Szüreti Kreatív foglalkozás

17:00

2017.09.30. — Harci Szüreti Mulatság
Az esti szüreti bálba jegyek elővételben asztalfoglalással megvásárolhatók 1000.– Ft-os áron, a helyszínen 1300.– Ft.
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EFOP-1.3.5-16-2016-00455 (GenerCoop)
Élménytábor Somogyaszalón
A Harc és Fácánkert települések
részvételével megvalósult program célja a
családok megerősítése, a fiatalok felelős
életre nevelése, közösségépítés, közösségfejlesztés volt, ahol jó együttműködés
alakult ki a résztvevők között. A különböző
korosztályú résztvevők egy közösségként
egy célért tevékenykedtek. A tábor résztvevőinek sokszínűsége (kisgyermekes családok, egyszülős családok, testvérek, fiatalok és gyerekek) mind reprezentálta a települések sokszínűségét. Első nap megérkezést követően elfoglalták a résztvevők a
szállást és kipakoltak, majd összegyűlt a
kis csapat, hogy megismerkedjenek egymással és megbeszéljék a tudnivalókat, szó került a beszélgetések
alkalmával
a
családokról,
szerepükről,
majd
a
környék
megismerése
következett.
Második nap délelőtt kreatív műhelymunka keretében többek között mindenki elkészítette a saját bögréjét porcelánfestés technikával, ahol születtek igen
érdekes alkotások, majd ebéd után a kaposvári Virágfürdőbe indult a csapat, ahol
vacsoráig jóléreztük magunkat. Az este
folyamán újból az együttműködésé volt a
főszerep, nagyobb csoportokat alkotva a
sztorikocka
segítségével
kreativitást
igénylő feladat keretén belül történeteket
kellet elmesélni családokról, fiatalokról.
Harmadik nap újból útra kelt a csapat, az első úticél a somogyvámosi Krisnavölgy volt, ahol az idén tartották a XXII. Krisnavölgyi Búcsút, itt a résztvevők egy más kultúrával találkozhattak, megismerhették, hogy a krisnatudatú hívők hogyan élnek, milyen náluk a család, milyen szokásaik
vannak. Lehetőség volt a szentélyükbe való belépésre, ahol elmondták a vallásuk történetét, a közösségben
való ruha és testjelképek fontosságát. Ezek alapján ha szembe jött egy ott élő, akkor már mindenki tudta,
hogy cölibátusban él-e vagy éppen házas, házasulandó. A délutánt a csoport már a Balaton mellett Fonyódon
töltötte. Este mire visszaértek a résztvevők a tábor helyszínére már mindenki éhes volt, ezért közösen álltak neki elkészíteni a vacsorát. A grillezésen mindenki abban segített amiben tudott,
volt aki előkészítette a nyársakat, más pedig grillezett, az este jó hangulatban telt
el.
Negyedik nap a Deseda tói élményerdőben telt, ahol a résztvevőkből csapatok alakultak. A program során megismerhették az Élményerdőt, a Deseda tó élővilágát és környékét, amellyel kapcsolatban
feladatokat hajtottak végre, mindeközben
túráztak is. A legjobban teljesítő csapat
egy tortát kapott munkája gyümölcseként
Utolsó nap reggelén sor került az
elmúlt 4 nap értékelésére, majd kijelentkezést követően a hazautazásra.
Mindenki fáradtan, de annál több élménnyel és barátsággal tért haza.
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Cseréptöredékek a múltból — A Cukorhegy
A Sió kanyarulatát övező dombok egyik legszebb helye. Nevét süvegcukorhoz hasonló alakjáról kapta. Három oldaláról igen meredek, kb. 30 méter magas löszparttal. Északi oldalán egy forrás található. (régies szóhasználattal:Cukor-hëgy, Cukor-hëgyi-kut)
Elnevezése nem lehet túl régi, hiszen Tessedik Sámuel
1794-ben ismertette répatermesztési eredményeit, és
1796-ban készített először hazánkban répából cukrot. A
magyar cukoripar 1849 – 1867 között alakult ki, és 1888-ra
vált nagyiparrá. A cukrot eleinte süveg alakú tömbökben
hozták forgalomba, erről lehetett letörni a szükséges cukrot.
Neve valószínű Süveghegy lehetett, ez változott Cukorsüveg heggyé, majd maradt Cukorhegy.
Történelmi múltjáról igen keveset tudunk. Nagy János feljegyzései szerint biztos, hogy kapcsolatban állt a Várheggyel. Vagy katonai megfigyelőpont, vagy kelta kori áldozati hely lehetett.

A két hegy között művelt területek, szőlők, présházak, lakóházak voltak. A Várhegytől - a dombok
középvonalában - elég széles szekérút vezetett a Cukorhegyig. Kedvelt kirándulóhely volt, a harci
fiatalok, iskolások is kijártak. Én még iskolás koromban számháborúztam a hegyen (a támadók csaptában voltam, teljesen „elvéreztünk” a kitűnő pozíciókat birtokló védők „lövéseitől”).
Mára sajnos teljesen elvadult, elpusztult hely lett. A tövénél lévő kaszálórét a művelés hiánya miatt
elbokrosodott, a hegyet nagy magas fák veszik körül, alig lehet a körvonalait kivenni. A forrás a lezúduló csapadékvíz miatt egy mély szurdikba került, ami egyre mélyeben ássa ki a hegy nyugati oldalán elterülő kis rétet. Kár érte! Egy nagyon szép kirándulóhellyel kevesebb van.
Ha lenne szándék, pénz, ember és összefogás, meg tudnánk menteni.
László Lászlóné

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
Ulrich Bálint
Fogadóóra: minden hétfőn 13:00 - 16:00
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 : iskolaharc@gmail.com
Családsegítő
Csesznegi Andrea
Fogadóóra: hétfő 8:00-15:00 a Faluházban
Telefonszám: 20/216-46-15
Faluház – IKSZT
Közművelődési referens: Rikker Anita Márta
Megbízott helyettes: Patkó Sándorné
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
Telefon és fax: 74/407-266; 74/675-189
E-mail: iksztharc@gmail.com;
faluhazharc@tolna.net
Faluház és a Könyvtár nyitva tartása
Hétfő-Kedd-Csütörtök-Péntek: 8:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 21:00
Szombat: 8:00 – 11:00
A vállalt és meghirdetett nyitva tartás
munkaszüneti napokon valamint rendezvények
ideje alatt módosulhat!
Körzeti megbízott

Ördög János
Elérhetőség: 70/199-59-63

Egészségház
Felnőtt háziorvos: Dr. Balogh Adrienne
Helyettes: Dr. Antus Éva
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 74/437–070
Rendelési idő
Szerda: 12:00-14:00

Felnőtt háziorvosi ügyelet (Szekszárd)
Dr. Antus Éva rendelési ideje
Hétfő
12:00 – 14:00
Kedd
11:00 – 13:00
Szerda
14:00 -15:00
Csütörtök
11:00 - 13:00
Péntek(páros héten) 12:00 – 14:00
Péntek(páratlan h.) 10:00 – 12:00
Dr. Baki Magdolna rendelési ideje:
Hétfő
13:00 – 15:00
Kedd
10:00 – 12:00
Szerda
12:00 – 14:00
Csütörtök
10:00 – 12:00
Péntek(páros héten) 12:00 – 14:00
Péntek(páratlan h.)
10:00 – 12:00
Gyermek háziorvos: 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
Gyermek háziorvosi ügyelet
7100 Szekszárd, Szent István tér 18.
Telefon: 74/318-104
Hétköznap: 16:00– másnap 8:00
Hétvégén: péntek 16:00—hétfő 8:00

Harc Hírei: Kiadja: Harc Község Önkormányzata  Szerkesztik és tördelik a Faluház-IKSZT Harc
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