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Járási ügysegéd

A járási ügysegéd fogadóórája az
Önkormányzatnál megváltozik. Az
ügyfélfogadás keddi napokon
8:30-10:50-ig lesz.

2015. július 11-én
(szombat) kerül
megrendezésre
a 10
órakor
kezdõdõ
Népdaltalálkozó,
melyre a szervezõk
mindenkit sok szeretettel
várnak!

www.harc.hu

Szabó Zoltán mûvészi munkáit és a faluban még fellelhetõ kõkereszteket,.
Ezután emléklapot nyújtott át a polgármester László Lászlónénak, illetve
a konyha dolgozóinak a közösségért
végzett munkájukért, valamint Nyul
Anettnak is megköszönték a faluházban végzett odaadó munkáját.
Ezután a kulturális programok következtek. A színpadon a vendégek
többek között láthatták az Attalai ugrókötelesek produkcióját, Fazekas
Lázár anekdotáit hallhatták, a Medinai Nyugdíjasok, illetve a Rozmaring
Dalkör, Õri Fanni, Málinger Anita elõadását élvezhették.
A szervezõk jó munkáját igazolta a
nagy érdeklõdés, a jó hangulat és a
sok pozitív visszajelzés.

Közérdekû

Harcon 2015. július 2-tõl (csütörtök) az egészségház teljes felújítása miatt az egészségügyi ellátás
(felnõtt- és gyermekorvosi rendelés, gondozás, vérvétel, tanácsadás) helye megváltozik. A felújítás ideje alatt a gyógyszerkiadás
szünetel, csak receptet tudnak a
betegnek kiadni.
Harcon az egészségügyi ellátás
helye a faluház teakonyhája.
Harcon az orvosi rendelés idõpontja elõre láthatólag:
Csütörtök: 8:00 - 9:00
Rendel: dr. Baki Magdolna
Szekszárdon az orvosi rendelés
idõpontja:
7100 Szekszárd, Hunyadi utca 2.
Tel: 06 74/312-373
Hétfõ:
13:00 – 15:00
Kedd:
8:00 – 11:00
Szerda: 13:00 – 15:00
Csütörtök: 11:00 – 13:00
Péntek:
8:00 – 10:00
és 13:00 – 15:00
Rendel: dr. Baki Magdolna
Harcon a gyermekorvosi ellátás
A gyermekorvos minden csütörtökön 11:30 – 13:30 óra között
rendel.
A védõnõ a tanácsadását 10:00
és 11:00 óra között tartja.
Kérjük, hogy folyamatosan figyeljék a faluház ajtajára kitett kiírást
az esetleges változásról!

L A P J A

2015. május 9-én került megrendezése a Falunap. A nap fõzõversennyel és kispályás
labdarúgó mérkõzésekkel vette kezdetét,
melyekre a vártnál is több csapat jelentkezett.
A szervezõk a gyerekekrõl sem feledkeztek meg. A délelõtt folyamán a kicsik
játékos vetélkedõn vehettek részt, részvételüket édességgel jutalmazták. A délután
folyamán a légváré, a csillámtetoválásé, a
lufihajtogatásé volt a „fõszerep”, persze a
jól megszokott fagyi, jégkása, vattacukor
és kürtõskalács sem hiányozhatott.
A délután az eredményhirdetéssel vette kezdetét, ez után az ünnepi testületi
ülés következett, melynek keretein belül
a polgármester és a képviselõ testület a
helyi értéktárba vette fel a Diófa csárdát,

Galuska
Fesztivál
2015. május 13-án került megrendezésre a
már hagyományosnak mondható Galuska
fesztivál, mely a Rozmaring Dalkör nevéhez
köthetõ. A rendezvény jótékonysági céllal
jött létre. A befolyt összegbõl a dalkör tagjai
a szintén minden évben megrendezésre kerülõ népdaltalálkozót támogatja.
Az eseményre a helyi és környékbeli
nyugdíjasok kaptak meghívást, mely kora
délután kezdõdött a helyi faluházban. A délutánt Vígh Ferencné és Antalné Bíró Jolán
nyitotta meg, ezt követõen Patkó Sándorné
képviselõ asszony köszöntötte a vendégeket. A szervezõk segítségére volt Kovács
Mariann is.
A meghívottak - a Kölesdi Nyugdíjasok,
Devecseri István, Fritz Anna, Mallerné
Vilányi Piroska, a Kisdorogi Nyugdíjas Kör,
a helyi Rozmaring dalkör - dalokkal, történetekkel, Fazekas Lázár székely vicces anekdotákkal színesítették a délutánt.
Ahogy a cím is sugallja, a galuska sem hiányozhatott az asztalról. Az estet mulatozással zárták, egészen a kifulladásig.
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Tegyük szebbé körn yezetünke t !

Az elmúlt hetekben megszépült a Béke utca végén lévõ közterület. Miután
az Önkormányzat eltakaríttatta az általa korábban ott összegyûjtött zöldhulladékot, megkezdõdött a rendcsinálás. A közmunkások oszlopokat ástak le,
hogy az itt forgolódó autók esõs idõben ne hozzák ki a sarat az úttestre. Homokot hordtak ide egy nagy gumikerékbe, hogy a gyerekek abban játszhassanak. Nyul János képviselõ kéthavi tiszteletdíját felajánlva követ hozatott az
említett területre, parkolót alakított ki itt, ezzel megszüntetve a sárkihordást
is.
A terméskövek kihelyezése, az ültetett növények, a virágtartó elkészítése és gondozása és a területen tavaly óta végzett folyamatos fûnyírás is
mind a képviselõ és párja önkéntes felajánlása, a környezet szebbé tétele érdekében.

Lakossági felhívás
Az elmúlt években többször elõfordult, hogy magáningatlanokon és a közintézmények területén is fûnyírás, bozótvágás alkalmával a növényzettel (fûvel) benõtt gázcsonk a munkavégzés során megsérült. Emiatt gázömlés következett be, ami súlyos veszélyhelyzetet jelentett az élõ és épített környezetre. A hiba elhárítása olykor huzamosabb idõbe telik, hiszen az E-ON szakembereinek a helyszínre érkezése és a hibaelhárítás nem pár perces munka.
Az ilyen jellegû események bekövetkezésének elkerülése érdekében a gázszolgáltató kéri azokat, akik maguk vagy vállalkozóval végeztetik el az aljnövényzet nyírását, hogy ezt a tevékenységet kellõ körültekintéssel gyakorolják. Amennyiben a telken csak gázcsonk található – vagyis a gáz nincs bekötve a lakóházba – javasoljuk, hogy ezen csonkokat fûnyírás elõtt jelöljék
meg olyan magasságban, hogy ez a jelzés még le nem vágott fûtõl is jól látható legyen. Így nagyobb valószínûséggel elkerülhetõk lesznek az elõzõekben említett balesetek.
Felhívjuk továbbá a figyelmet még arra is, hogy a gázvezeték
2-2 méteres védõ övezetén belül fás szárú növényt (fát, bokrot)
a vonatkozó jogszabályi elõírás szerint nem lehet telepíteni.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Harc Község Önkormányzata

Tûzgyújtási
rendelet
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a
legveszélyesebb idõszak, hiszen a jó idõben
egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat.
A veszélyt egyrészrõl a száraz aljnövényzet és
avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság
is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát
emberek okozzák.
Az idén március 5-én hatályba lépett Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint általában
tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt
jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
Községünkben február óta van egy önkormányzati rendelet, amely lehetõséget biztosít
arra, hogy belterületen el lehessen égetni a
növényi hulladékot. A rendelet három napot
jelölt meg, a keddet (15-19 óra), a pénteket
(15-19 óra) és adott hónap második és negyedik szombatját (8-12 óra).

A szabadban tüzelés feltételei lényegesen
nem változtak, a meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Az égetés után
gyõzõdjünk meg arról, hogy megfelelõen oltottuk-e el a tüzet, nem áll-e fenn a visszagyul-

A kereszt felújítása
A januárban elindított segítségkérõ felhívásnak köszönhetõen
a harci Templom valamennyi
festményének tisztítása és megjavítása megtörtént. Az e célból
összegyûjtött adományból a maradék pénz az Egyházközség és
az Egyesület megbeszélése alapján a Kölesdi út mellett lévõ egykori faluhatárt jelzõ kereszt felújítására fordítják. A kereszt restaurálása –kereszt lemosása-megkezdõdött. A továbbiakban a restaurátor átitatja a keresztet egy
speciális konzerváló oldattal,
majd a szobrokból hiányzó részeket pótolja, illetve a feliratokat újrafesti.
A Kereszt felújításához még
további gyûjtésre is szükség
van, hiszen körülbelül 200 000
forintba fog kerülni. Továbbra
is várjuk támogatásukat. A felajánlásokat a Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet „Kereszt felújítás” alszámlára utalhatják.
Azokat az összegeket amelyeket erre a célra az egyesület
számlájára az adakozók már befizettek átutaltuk a „Kereszt felújítás” alszámlára. Így a maradék és a befizetések eredményeként kb. 150.000 Ft gyûlt eddig össze.
Harci Egyházközség, Értékõrzõ Egyesület

ladás veszélye. A helyszínt gondosan át kell
vizsgálni, az esetlegesen visszamaradó parázslást, izzást vízzel /földtakarással/ kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
Azonban a külterületen történõ tüzelés jogi feltétele jelentõsen változott, március 5-tõl
csak engedéllyel végezhetõ ez a tevékenység,
amit a tûzvédelmi hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség, korábban tûzoltóság) ad ki.
Az engedély illetékköteles (3.000,- Ft), az Országos Tûzvédelmi Szabályzatban meghatározott tartalmú kérelmet az égetés idõpontja
elõtt legalább 10 nappal kell benyújtani. Jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység tûzvédelmi bírságot von maga után, melynek
összege 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedhet! Ha tûzoltói beavatkozásra is volt szükség, a minimális bírságösszeg 200.000,- Ft, a
felsõ határ pedig 3.000.000,- Ft. Az okozott
károkért a tûz gyújtóját felelõsség terheli, ha
a szabadtéri égetés miatt vagyontárgyak károsodnak és/vagy emberélet kerül veszélybe, a
tûzokozó ellen büntetõ eljárás is indulhat.
Garai László
jegyzõ

A FALUHÁZ HÍREI
Nyitva tartása:
Hétfõ 9:00-13:00 és 14:00-18:00
Kedd 9:00-13:00 és 14:00-18:00
Szerda 13:00-21:00
Csütörtök 9:00-13:00 és 14:00-18:00
Péntek 14:00-18:00
Szombat 14:00-18:00

2015. július 1-tõl az egészségház felújítása miatt a faluház teakonyhája átmeneti idõszakra nem üzemel.
Ez idõ alatt a rendezvényekre a konyha nem vehetõ igénybe, megértésüket köszönjük!

Nyári játszóház
A Gyermekjóléti Központ munkatársai
- Pilisi Magdolna és Kõhalminé Szabó
Erika- nyári játszóházat szervez
a gyerekek részére.
Idõpontok:
2015. június 23. 9-12 óráig
Egy perc és nyersz! Filmvetítés
2015. július 28. 9-12
óráig Kézmûves
foglalkozás,
Kincskeresõ
2015. augusztus 11.
9-12 óráig
Sportvetélkedõ,
Kirándulás

Gyülekezõ
a faluház
teraszán!
Innivalót
mindenki
hozzon
magával!
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Ide süss!
A sütés-fõzés nem csak a felnõttek, hanem a gyerekek számára is egy igazi élmény, kihívás. Az
IKSZT munkatársai úgy gondolták, megmutatják, a kicsik is ügyesen mozognak a konyhában.
Elsõ alkalommal 2015. június 11-én kókuszgolyó készítését sajátíthatták el, mely
nagy sikert aratott. A kis „konyhafõnökök”
sürögtek-forogtak a konyhában, a munka
végeztével mindenki a saját kezûleg elkészített süteményét elfogyasztotta, természetesen egy kis kóstolót is haza vihettek.

A következõ alkalomra 2015. június 24-én
(szerda) 14 órakor kerül sor a faluházban.
Ez alkalommal a gyerekek sonka-sajt tornyot

Baba-mama Klub
Júniussi hóna
apba
an a faluházzba
an
kezzdettétt vettte a Baba
a-m
mama
a klub.
én
A követtkezzõ alka
alomra
a 2015. júniuss 25-é
(ccsüttörttök) 9 óra
akor kerül sor.
Reméljjük, a követtkezzõ alka
alomma
al
találkozzha
atunk!!
IKSZT munkatársai

Óvoda
A május, mint minden évben nagyon sok programot és élményt
nyújtott óvodásainknak. 8-án kirándulni voltunk Bátán, ahol a Fekete Gólya Házban töltöttünk egy
nagyon tanulságos, tartalmas délelõttöt. Ebéd után a decsi Babamúzeumot néztük meg, ahol két-

és színes zöldségsalátát készíthetnek. Az
IKSZT munkatársai mindenkit szeretettel
várnak!

Miért ajánljuk a klubban való részvételt?
- gyermeked társaságban lehet,
- segítheted csemetéd mozgásfejlõdését,
- gyermeked új dalokat, mozgatással kísért
mondókákat tanulhat,
- te magad is társaságban lehetsz, találkozhatsz
más anyukákkal,
- tanácsot kérhetsz más szülõtõl, védõnõtõl
- legyen szó csecsemõgondozásról, gyermeknevelésrõl, vagy bármi másról,
- hozhattok könyveket, játékokat, gyerekeknek
való CD-ket, hogy mások is megnézhessék,
kipróbálhassák azokat.

száz baba volt kiállítva. Bözsi néni
pedig lelkesen mesélt az elmúlt korok szokásairól és viseleteirõl. Hazafelé Szekszárdon egy jó fagyit ettünk, ami hûsítõként hatott a meleg idõben.
A helyi tanulmányi kirándulás
a Sió parton egy szintén egész napos program volt. Tízórai után
indultunk az Õri tanyára. Marika
néni már várt minket hûs üdítõvel és cukorkával. Rövid kis pihenõ után aztán elindult a csapat

meghódítani a természetet. Ismerkedtünk
az állatokkal, növényekkel, jókat játszottunk, hemperegtünk
a nagy fûben. Ebédre
bográcsban fõtt paprikás krumplit ettünk, majd desszertnek lekváros és kakaós palacsintát. A nap
végén fáradtan, „koszosan” de élményekkel tele tértünk viszsza az óvodába. Köszönjük ezt a
szép napot Marika néni!
Gyermeknapot is tartottunk
ebben a hónapban. Már rendhagyó módon a Csurgó zenekar
adott egy fergeteges gyermekkoncertet. A társulás többi óvodájának nagycsoportos gyermekeivel együtt fantasztikusan jót
mulattunk. A koncert után pedig
megvendégeltük a gyermekeket
süteményekkel, pogácsával, gyümölccsel és szörppel. Mindezen
harapnivalókat Rettig Miklósné,
Aranka ajánlotta fel a gyermekeknek! Köszönjük!

Lassan aztán elértünk május
utolsó napjához, az évzáróhoz és a
nagycsoportos gyermekek búcsúztatójához. Ismét egy tartalmas
és nem könnyû évet zártunk. Jelenleg 33 kisgyermek jár óvodánkba, ebbõl az õsztõl 6 gyermek kezdi meg az iskolai tanulmányait. Kívánok nekik az õsztõl jó tanulást,
kívánom, hogy a tanító néni úgy
szeresse õket, ahogy mi is szerettük a volt nagycsoportosainkat!
A nyáron mindenki sokat pihenjen, nyaraljon, élvezze a sok
napsütést, meleget! Mindenkinek
jó pihenést kívánok!
Szakálosné Marosi Ildikó

Ó-IÓ-CIÓ és már itt a VAKÁCIÓÓÓÓÓ!
A tavaszi óraállítás után az iskolában azt éreztük,
gyorsabban ketyegnek a napok. Dúsulnak a
programok, hajt a tanév végi láz, ugyanakkor csábítóan hívogat a jó idõ udvarra, kirándulásra, majálisra, gyereknapra... egyszóval KI A TERMÉSZETBE! Sulis programok is voltak bõven a tanítási órák mellett. Nézzük, milyen alkalmak, programok színesítették a munkás hétköznapjainkat:
Megünnepeltük a költészet és a Föld napját,
Zombán a versmondó versenyen nyolcan képviselték iskolánkat, majd sportnapon is mozogtunk.
Itthon a suliban a mentõsöktõl baleset-megelõzési ismereteket szereztünk és újraélesztést
tanultunk.
Az anyák napi mûsor nemcsak a mamákat,
anyukákat, hanem magukat a szereplõket is
alaposan megkönnyeztette. A harci falunap
estéjén a diákok javát szolgálta a jótékonysági bál, melynek bevételébõl – 111.000 Ft –
tovább otthonosodik az udvarunk. Május
13-án Szekszárdra kirándultunk: gyalogtúra
a kilátóba, mozi, múzeumi kékfestõ foglalkozás szerepelt a programunkban.
Másnap „teljes menetfelszereléssel” indultunk Lengyel-Annafürdõre az erdei iskolába. Varázslatos környezetben varázslatos
programokkal telt a 2 nap. Szarvasok, vaddisznók, madarak, bogarak fürkészõ tekintetével kísérve.
Német tudásukat egy mesés vetélkedõn
használhatták a gyerekek.
Bonyhádon egyéni, Kölesden csapat tanulmányi versenyen szerepeltek negyedik osztályosaink. A csapat,- Hermann Zsombor,
Komjáti Fanni, Lajkó Zsolt, Tóth Laura - 3. helyezett lett. Az egyéni versenyen matematikából
Tóth Laura szerepelt remekül, magyarból
Komjáti Fanni, környezetismeretbõl Lajkó
Zsolt lettek a kisiskolás tanulók között a legjobbak.

IMPRESSZUM

Június elsõ vasárnapja a pedagógus nap. Köszönjük, hogy a falu vezetõsége is gondolt ránk
ebbõl az alkalomból. Sütivel és virággal kedveskedtek nekünk.
Június 4-én a zeneiskolai tanulók zombai
hangversenyén együtt furulyázott a többiekkel
Hermann Zsombor és Buzás Kamilla. Másnap a
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táncos évzárón 10 tánc bemutatásával és a nagyok közremûködésével zártuk le a 2014-2015ös néptáncos tanévet.
A már több mint 20 éves hagyománynak
megfelelõen az idén is megszervezett úszótanfolyamunkon 15 kisgyerek vesz részt.
És, végre elérkezett a gyerekek legnagyobb

örömére a szünidõ. A tanévet 2015. június
22-én 1700-kor ünnepélyes formában is zárjuk a faluházban és egyúttal szeretettel fogadjuk és köszöntjük leendõ elsõseinket a
2015/2016-os tanévre.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek, nagyszülõnek és mindenkinek egész éves
segítõ támogatását, hiszen csak közös munkával tudjuk eredményesebben oktatni, nevelni,
terelgetni a ránk bízott gyermekeket. Kellemes nyarat és jó pihenést mindnyájunknak!
A tanító nénik
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