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Tisztelt Harci Lakosok !
A következő félév nagyon sok megoldandó feladat elé állítja Harc Község Önkormányzatát és egyben nagy türelmet kér a
falu lakosságától. Az elmúlt időszak pályázati ebben a fél évben érnek be.
A Vidékfejlesztési Program keretében önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges gépek beszerzésére nyert támogatást a falu. A támogatás segítségével MTZ 820.4 traktor, Peruzzo 1600-as padkakasza, Selvatici 2500as függesztett gréder, valamint Peruzzo T 5 ágaprító kerül beszerzésre. A gépek beszerzése folyamatban van. A támogatás
aránya 85°%.
Folyamatban van a TOP-1.4.1-15-TL1—”Mini bölcsőde kialakítása Harcon” című projekt megvalósítása. A kivitelezési munkálatok elkezdődtek, melynek várható befejezése 2018.szeptember 30. A fejlesztés által egy bölcsődei csoportszoba
kerül kialakításra, valamint a teljes épület új nyílászárokat, külső hőszigetelést kap, a tetőre napelemek kerülnek, mely az
óvoda és a bölcsőde teljes villamos energia szükségletét biztosítani fogja.
Szintén TOP pályázatból valósul meg a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Harcon „ című TOP-3.1.1. pályázat, melynek
célja a kerékpáros közlekedésfejlesztés előtérbe helyezése, a Vörösmarty tér– Fő utca szakaszon kerékpár nyom kialakítása. A fejlesztés következtében megújul a Vörösmarty tér és Fő utca útburkolata is, valamint a Fő utcai járdák, mely szintén
a fenntartható közlekedési módot választók arányának növekedéséhez járul hozzá. A pályázati konstrukció az elszámolható
költségek 100%-át támogatja. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. A kivitelezés várható kezdése 2018. szeptember hónap.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 100 %-os támogatásával a Kossuth utca páratlan oldalán járdafelújítás
indul. A kivitelezés kezdete 2018.08.10-e után várható, befejezése 2018.09.30.
Szintén a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 90 %-os támogatásával valósul meg a
Polgármesteri Hivatal tetőhéjazatának cseréje. A kivitelezés kezdete 2018.08.10. után várható,
befejezése 2018.11.30.
A Vidékfejlesztési Program keretében Harc Község Konyhájának felújítására is nyert a falu,
ahol a támogatási intenzitás 85 %. A támogatásról szóló határozat 2018. július elején érkezett.
KEHOP- Ivóvízminőség javító program keretében beruházás kezdődik a faluban pályázat keretében Egy új kút, és víztorony kerül felállításra a Vörösmarty tér szélén . A tervezési szakasz lezárult. a kivitelező kiválasztása folyamatban van befejezése 2019 évben várható.
A Kossuth L. utcai szennyvízvezeték kiépítésére pályázatot adott be Harc Község Önkormányzata. A bírálatról még nincs
pontos információnk, de bízunk a pozitív elbírálásban.
Az önkormányzati fejlesztések előirányzat terhére pályázat került benyújtásra a Kossuth Lajos utca útburkolatának felújítására. Az eredmény kihirdetésére várhatóan ősszel kerül sor
Kérjük a lakosság megértését és türelmét a faluban zajló munkálatok
idején.
Tóth Gábor polgármester

KÖZÖSSÉGI HÍREK
Tábori Élménybeszámoló!
2018.07.11-15. között került megrendezésre a Családi tábor
Vas megyében, Hegyhátszentjakabon. A tábor az E.F.O.P. 1. 3. 5.
2016-004455 társadalmi szerepvállalás és közösségfejlesztés
Generációk együttműködésében (GenerCoop) projekt keretében
valósult meg. A programon 33 fő + a szervezők vettek részt.
07.11-én reggel indultunk a Faluház elől, ahonnan a fácánkerti és
harci résztvevők autókkal és buszokkal vágtak neki a nem éppen
rövid és élményekkel teli útnak. Rögtön az első program, ami a
keszthelyi városnézés lett volna, sajnos kudarcba fulladt a rossz
idő, szakadó eső miatt. De nem szegte kedvünket, gyorsan átszerveztük ezt a napot, és egy szuper jól sikerült zalaegerszegi
„kirándulás” lett belőle.
Rögtön az elején volt izgalom bőven. Nem bántuk, sőt már az első
nap nagyon jól összekovácsolódott a csapat, mire megérkeztünk a
tábor helyszínére, Hegyhátszentjakabra. A környék csodálatos
volt, a meseszép, végeláthatatlan erdőkkel borított, dimbesdombos tájegység tökéletes helyszínválasztás volt.
Elfoglaltuk szálláshelyünket, ahol a résztvevők zöme rögtön fel is
fedezte a szállás lehetőségeit, környékét. Ezután következett a
tábor veleje. Rengeteg program várt ránk, melyek között voltak
kulturális és közösségépítő jellegűek egyaránt. A programok minden korosztály számára csodálatos élményeket, ismereteteket
nyújtottak. Ottlétünk első napján csapatokba szerveződtünk és a
tábor ideje alatt összemérhettük tudásunkat, ügyességünket,
erősíthettük a csapatszellemet. A csapatfeladatok közt szerepelt például sorverseny, csapatzászló készítése, kvíz játék. Az utolsó napon minden csapat jutalomban részesült.
A kulturális programok közt volt például, amikor Őriszentpéteren az Árpád-kori templomot néztük meg, mely az
1200-as években épült. Számoljunk csak! 800 éves templomot láthattunk. Felemelő és csodálatos érzés volt a
templom sorai közt ülve hallgatni ennek a sok-sok mindent megélt templomnak a történetét. Megnéztük Szalafőn a
pityerszeri Skanzent, mely az Őrség leganarchikusabb települése. Különlegessége abban rejlik, hogy nem épített ,
hanem meglévő faluból lett mára Skanzen, az Őrségi Nemzeti Park része. De akadt szórakozási, kikapcsolódási
lehetőség is bőven. Túráztunk a szálláshelyünk körüli erdőben, strandoltunk. Az adott nap a programok végeztével
sem ért véget, éjszakába nyúló beszélgetések, „szülői értekezletek”, viccelődések, ismerkedések, játékok, móka
jellemezte a napok zárását.
A tábor utolsó estéje közös szalonnasütéssel és viharral zárult, ahol tökéletesen megmutatkozott az előző
napok közösségépítése, közösen, kicsik és nagyok szedtük, hordtuk fedezékbe és mentettük a menthetőt. Semmi
nem zavarhatta meg a tábor szellemét. Az utolsó napi program a Liliomkertben és Tapolcán zárult, városnézéssel,
közös fagyizással. Azt hiszem nem csak a magam, de a tábor összes résztvevőjének nevében mondhatom, hogy egy
élményekkel gazdag tábor részesei lehettünk. Ez vitathatatlan! Csodálatos dolgokat láthattunk, új ismeretségek,
barátságok kötődtek, nagyon jó csapat kovácsolódott
össze. Ha meg kellene mondanom, hogy mi tetszett a legjobban, hát nem lenne könnyű dolgom, de mégis….. részemről talán a legjobban a csapatfeladatok tetszettek!
Köszönjük Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesületének,
hogy a 2017-ban megnyert GenerCoop néven futó pályázatból ez a tábor is megvalósulhatott. Köszönet jár
Rikker Anitának is, aki oroszlánrészt vállalva megszervezte, lebonyolította a programot.
Mindenkit arra buzdítok, ahogy eddig is tettem, hogy
vegyen részt a GenerCoop programokon, igazán megéri!

Fodor Rita és családja
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Cseréptöredékek a múltból
Harci emberek
Diófási Lajos – Diófa csárda
Harcnak sokáig két nevezetes csárdája volt. Az egyik a Decsi csárda a decsi völgyben Zomba határában, a másik a Cifra csárda, amely a szentgáli elágazóval szemben állt.
A Cifra csárda leégése után Doszpod Pál (kovácsmester 1860-1929) engedélyt kapott vendégfogadó építésére.
A területet 1905 táján vette meg. A csárda 1906-ban épült 40 000 égetett téglából és 40 000 vályogtéglából
(sár és pelyva keveréke, formába öntve, megszárítva). Még ma is áll a kölesdi és a zombai országút elágazásánál. Doszpod Pál a nevét később Diófásira változtatta így lett a csárda neve Diófási csárda.
Utolsó tulajdonosa fia, Diófási Lajos (1903 - 1990) volt. Diófási Lajos Zombán tanult asztalos mesterséget.
Megromlott egészségi állapota miatt nehéz fizikai munkát nem végezhetett. Így lett ő - a négy fiú és két lány
közül - atyai örökségben kocsmáros. Csöndes, igényes ember volt. A kocsma berendezésére, rendjére, tisztaságára szigorúan felügyelt. A gyümölcstermelés és a gyümölcsfák kiváló ismerőjeként gyönyörű almái teremtek. A pulton sorakoztak a piros vagy sárga hatalmas almák ( talán ötven fillér volt darabja gyerekkoromban).
Gyümölcsösében (ma a Petőfi u. 25. ,23.sz házhely) 98 gyümölcsfa volt. Ismereteit önképzéssel szerezte.
Sokáig nevezetes volt a csárda a zenegépről, melyet egy vagon búza áráért vásároltak Németországból. A zenegép szekrényre emlékeztető szerkezet volt. Hátuljában egy kb. 1 mázsás tégla alakú kő volt felfüggesztve.
Ez lefelé ereszkedve forgásba hozta a szögekkel teli zenehengert. Forgásakor a szögek egy-egy billentyűt
megemeltek. Ennek végén kifeszített húrok, dob és cintányér volt, amelyekre a billentyűk ráütöttek, és ebből
állt össze a kellemes hangzású zeneszám. Három zenehenger tartozott hozzá. 1930-ban 10 fillér bedobással
indult, a beállított számot háromszor játszotta el. Kiválasztható számok: Rákóczi induló, Elmegyek a templom
mellett, Bob herceg - keringő, Cigányszerelem - keringő,
Ojjé a ligetben nagyszerű, Casinó csárdás, Luxemburg grófja - keringő,Hajlik a lány mint a nádszál.
Sokan és sokszor mulattak, szórakoztak zenéjére.
A zenegépet a kocsma államosítása után elvitték, jelenleg a Vendéglátóipari Múzeumban található.
A csárdát az 1985-ös évtől az ÁFÉSZ üzemeltette, több vendéglős váltotta egymást, majd évekig üresen állt.
1989-ben Kenderik család vásárolta
meg a közben elég rossz állapotba
került épületet. Ők üzemeltették
és újították fel.
A mai történet egy újabb felvirágzás története. A Nagy család 2008ban vásárolta meg. Azóta szinte
folyamatos a korszerűsítés, bővítés, szépítés. Kiváló konyhájával,
szíves, családias vendéglátásával
sok visszatérő vendéget szerzett.
Vendégek távoli helyekről is jönnek,
nagyon népszerű hely.
Azt hiszem, Lajos bácsi és felesége, Bözsike néni örülnének a ma már
112 éves csárda változásainak.
Nagy János kutatómunkája és Püski
Vancsa Marica írása alapján:
László Lászlóné
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ÓVODA—ISKOLA HÍREK
Az óvoda hírei
Fejlődő óvodánk
Hosszú időn keresztül nem volt mód, hogy írjak az óvodáról. Ez idő alatt sok minden történt az intézményben.
Elsőként a télkergető, tavaszváró farsangi és jótékonysági bálunkról szólnék, melynek kimagasló bevétele
volt. Köszönet érte mindenkinek, aki bármilyen formában támogatott minket. A jótékonysági bál bevételéből
és a tavaly decemberben elnyert Atomerőmű Zrt. pályázatából, melyért köszönetet mondok Mester Tamásnak, az egyik csoportszobában a teljes bútorzatot ki tudtuk cserélni a gyermekek legnagyobb örömére.
A húsvéti nyuszi várónk is más volt, mint az eddigiek. A kézimunka szakkör tagjai voltak meghívva erre a napra ovinkba, velük együtt festettük a tojásokat, locsoltuk a lányokat, ettük a finom húsvéti kalácsot, amit Patkóné Erzsike sütött a gyermekeknek. A nyuszi simogatás élményét Tóthné Gyöngyinek köszönjük.
Tartalmas délelőtt volt, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Még a télen beadott pályázat, melynek célja,
az udvari játékok cseréje is sikerrel zárult. Így az AO IK „ASE” Magyarországi fióktelepétől 975.428Ft támogatást kaptunk játékokra. Április 21-én, szombaton el is kezdtük az udvar rendezését, először a régi balesetveszélyes játékok eltávolításával, a megmaradó játszóvár karbantartásával, a fák bokrok igazításával.
Erre a munkára nagyon sokan eljöttek, amit ezúton is hálásan köszönök. Nagyon sok programunk volt, ovisaink
szerepeltek a Március 15-i megemlékezésen és a Kézimunka szakkör 10 éves fennállására rendezett kiállítás
megnyitóján. Falunapon is felléptek gyermekeink. Rendben lezajlottak a már hagyományos tavasz végi rendezvényeink, az Anyák napja, az Évzáró és ballagás, a Néptáncos évzáró. A tanulmányi kirándulásunkon Székesfehérváron töltöttünk el egy fantasztikusan jó napot. Az idén első alkalommal rendeztünk apák napját.
Ez az óvoda udvarán megtartott rendezvény nagy élmény volt mind gyermeknek, mind felnőttnek.
Együtt játszottunk, mókáztunk, miután jól elfáradtunk éhségünket a helyszínen készült babgulyással csillapítottuk. A nap végén pedig minden apuka kiérdemelte a „Világ legjobb hétpróbás apukája” címet.
Az óvoda az idei nyári nyitva tartás alatt az iskola épületében üzemel, ugyanis az óvoda területén munkálatok
folynak. Pályázat útján mini bölcsőde épül, melyben elkészülte után 7 fő bölcsődés korú kisgyermek nevelhető.
Jelen állás szerint erre van igény és az előrejelzések alapján a nyitáskor már telt házzal fog indulni.
Az

óvodában

szintén

megmarad

a

két

csoport

számára

biztosított

férőhely.

Már nagyon várjuk, hogy újra birtokba vehessük a megszépült óvodánkat.
Szakálosné Marosi Ildikó
óvodavezető
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Az iskola hírei
Végre, végre, szép az élet…..
A tanév utolsó hetei is sok munkával és nagyon sok élménnyel teltek. Volt gyermeknapi program Felsőnánán,
kutyabemutató, hozhatták házi kedvenceiket a gyerekek a suliba, de vizicsatát is rendeztünk a nagy melegben. Megtartottuk szokásos anyák napi ünnepségünket, ahol sok verssel, dallal, jelenettel és legfőképpen
szeretettel és virággal köszöntöttük az anyukákat, nagymamákat. Remek napot töltöttünk Pécsen, ahol az
állatkertet, a bábmúzeumot, tv tornyot is megnéztük és a város nevezetességeit idegenvezetővel, Dotto kisvonattal jártuk végig. Volt közös fagyizás és délutánra bizony rendesen elfáradt mindenki. Az év közbeni
rengeteg munka a tanulásban is meghozta eredményét. Egy kisgyerek kitűnő, 3 tanuló jeles eredménnyel zárta a 2017-2018-as tanévet. A tanévzáró ünnepségen sok jutalomkönyv és oklevél is gazdára talált. Gratulálunk mindenkinek, eredményes munkájához. Beiratkoztak a leendő első osztályosok. Négy harci és egy medinai kisgyerek kezdi meg szeptemberben tanulmányait iskolánkban. Rajtuk kívül egy kisgyerek a 4. osztályban
tanul tovább nálunk, így az 5 elsős mellett 4 másodikos, 2 harmadikos és 3 negyedikes iskolásunk lesz.
A legjobb hír pedig, hogy a megnőtt létszám miatt a tankerület engedélyezte egy új tanító felvételét is és a
csoport bontását. Az 1-3. osztály és a 2-4. osztály két külön csoportban fog tanulni, ezért az új forma jelentősen megkönnyíti a napi munkát. Reméljük, hogy a kedvező tendencia tovább folytatódik. Bár a nyári szünetben az iskolák általában igen csendesek, ez az idei nyáron a harci sulira nem lesz igaz. Az óvodai átépítés miatt a tantermekbe költöztek az ovisok. Mivel iskolánk családias jellegű, az új hely sem okozhatott túl nagy
gondot. Reméljük, ők is legalább olyan jól érzik magukat nálunk, mint az iskolásaink. A következő tanévvel
kapcsolatos tudnivalókat a korábbi évekhez hasonlóan az iskola kapujára is kitett tájékoztatón olvashatja
mindenki. Gyereknek, felnőttnek egyaránt nagyon jó pihenést, vidám nyarat kívánunk!
Moizesné Nagy Kinga

Tisztelt Lakosság
Az elmúlt időszakban szabálytalan égetéssel kapcsolatosan több panasz is érkezett a Harc Község Önkormányzata, illetve a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Harci Kirendeltsége felé. A közterületek tisztántartásával összefüggő feladatokról szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet 10.§ (6) bekezdése értelmében Harc község belterületén heti két alkalommal kedd és péntek 15.00 és 19.00 óra között, valamint a hónap
második és negyedik szombatján 8.00-12-00 óráig engedélyezett az avar és a kerti hulladék égetése.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§-a értelmében tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Ugyanezen rendelet 36.§ (2) bekezdése szerint ilyen ügyekben a járási környezetvédelmi hatóság jár fel.
Amennyiben Ön szabálytalan égetést észlel belterületen:
Értesítse a Hivatal munkatársait (7172 Harc, Fő u. 59., tel.: 74/437-030), akik a rendeletben nem engedélyezett hulladék égetése esetén továbbítják a bejelentést a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala felé.
Jelezze a nem engedélyezett hulladék égetését közvetlenül a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi
Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 10.) felé.
Jelezze a rendelettől eltérő időben történő avar, kerti hulladék, illetve a nem engedélyezett hulladék
égetését a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága felé (74/511-550).
Harc, 2018. július 19.
Tóth Gábor
polgármester
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Tanácsok hőséghullám idejére
Kerüljük a meleget!

Fontos megjegyzések

Hűtse lakását!

Figyelje a szobahőmérőt!

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon
függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka
szellőztessen. Csak a szükséges mértékben használja az elektromos készülékeket (még a világítást is).
Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot.

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 3539 oC közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 fok
körüli.- nem javasolt a túlzott légkondicionálás.
A ventillátort csak rövid ideig lehet használni, mivel
kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folyadékpótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, lehetőség szerint töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen.
Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék
árnyékban a legmelegebb órákban.
Már most gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását a
jövőben („hideg” festék, párologató, zöld növények).
Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasz- Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet!
szon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást!
Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben.
Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos
vízben.
Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát.
Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és
napszemüveget.
Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg,
míg szomjas lesz! Ne fogyasszon alkoholos és magas
cukortartalmú és koffein tartalmú ital!

Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A vízivás
só pótlás nélkül veszélyes lehet! Ne feledje: az
alkoholos és cukros italok vizet vonnak el a szervezetből, fokozzák a szomjúságot, a koffein vízhajtó hatású!

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg
kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a
folyadék szükségletet.

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására!

Ellenőrizze testhőmérsékletét!

Fontos tudni, ha a testhőmérséklet 38 fok fölé
emelkedik, az már káros az egészségre. 39 fok felett hőguta!
40 fok felett életveszélyes állapot!

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben
szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi
szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon orvoshoz

Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha
ez nincs ráírva a dobozra!

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: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:30
Polgármester: Tóth Gábor
Fogadóóra: (előzetes egyeztetéssel)
Jegyző: dr. Herczig Hajnalka
Elérhetősége: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Tel: 74/ 436-033, 74/ 536-001
E-mail: jegyzo@kolesd.hu
Fogadó napja Harcon: szerda 13:00 - 16:00
Járási hivatal ügysegédje
Fogadóóra: kedd 8:30 – 10:50 óráig

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

Falugazdász
Ulrich Bálint
Fogadóóra: minden hétfőn 13:00 - 16:00

IMPRESSZUM:

Faluház irodahelységében
Elérhetőség: 20/532-68-67

Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
Telefon és fax: 74/407-266; 74/675-189
E-mail: iksztharc@gmail.com;
faluhazharc@tolna.net

Facebook: www.facebook.com/iksztharc
Faluház és a Könyvtár nyitva tartása
Hétfő—Kedd-Szerda-Péntek:8:00 – 14:00
Csütörtök: 8:00 – 14:00
Szombat: rendezvény ideje alatt
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. Ferk Dóra
Cím: 7172 Harc, Vörösmarty tér 8.
Telefon: 74/437–070
Rendelési idő Harcon
Hétfő: 8:00-10:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Rendelési idő Szekszárdon
Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi utca 2.
Telefon: 74/312-373
Hétfő:
13:00 – 16:00
Kedd:
8:00 – 11:00
Szerda:
13:00 -16:00
Csütörtök:
8:00 - 11:00
Péntek (páros héten): 13:00 – 16:00
Péntek (páratlan h.): 8:00 – 11:00

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

munkatársai 
www.harc.hu  onkormanyzatharc@tolna.net  7172 Harc, Fő utca 59.  74/437-030;

