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Az óvoda és az iskola hírei

Harc HíreiHarc Hírei
Februári események 

óvodánkban
A gyerekek legnagyobb öröme, minden
évben az óvodai farsangi „mulatság”. Eb-
ben az évben is nagyon változatos és ér-
dekes ötletekkel lepték meg a közönsé-
get a beöltöztetett gyerekek. Volt ott min-
den: jól megfért egymás mellett a színpa-
don és a táncparketten a boszorkány a
hercegnõkkel, Pókemberek a kalózokkal,
meseszereplõk a valós személyekkel. A
mûsorban már a versikék elmondása köz-
ben is táncra perdültek, majd a tombola
sorsolása elõtt is táncolhattak a gyerekek.
A hangulatot fokozta a szülõk által készí-
tett szendvicsek és sütemények, meg az
üdítõk elfogyasztása. 

A csúcspontot természetesen a tom-
bola sorsolása jelentette. Mindenki
örömmel vitte haza nyereményét. 

A bál bevételét a késõbbiek folyamán
az éves ajándékozások, kirándulás és
egyéb programok költségeire fordítjuk. 

❖❖❖
A hónap folyamán volt a nagycsopor-

tos gyerekek iskolaérettségi vizsgálata is,
melyet a Nevelési Tanácsadó munkatár-
sai végeztek. A vizsgálat célja, hogy segít-
sen szülõnek és pedagógusnak annak el-
döntésében, valóban érett-e a gyermek
az iskolai tanulmányok megkezdésére. 

❖❖❖
Az óvodában vidám verses, dalos, tán-

cos elõadásával lépett fel Frederico és
Bonifác, a barátja. A tornaszobában elõa-
dott mûsor kapcsolódott a farsanghoz,
hangulatában és tartalmában nagyon
megragadta a gyerekeket. A felhõtlen
szórakozásnak ezzel az egy órájával zár-
ták az ovisok a farsang idõszakot. 

Faludiné Máté Mária 

Mozgalmas napokat él és élt át
februárban is iskolánk apraja és
nagyja. Januárban a félévi érte-
sítõk kiosztása után, sem lazít-
hattunk, mert ez a hónap is ko-
moly készülõdéssel telt. Világ-
szenzációkat is magába foglaló
mûsort adott elõ a „SULICIR-
KUSZ". 

Évek óta egy-egy téma köré
gyûjtve, közösen álmodjuk meg
a farsangi mûsort. Mind a téma
kiválasztása, mind a kivitelezés
idén is sok munkát ugyanakkor
nagyon vidám órákat hozott
mindannyiunk számára. A szen-
zációs mutatványok ügyességet
és humort is kívántak a gyere-
kektõl, amit a hálás közönség
nagy tapssal jutalmazott. 

A tombolasorsolás alkalmá-
val még Fortuna is sok szép és
értékes nyereményt hozott, az
1000 db körüli tombolaszel-
vényt megvásárlók számára. A
több mint 155 000,- Ft-os bevé-
telt idén is a kirándulási, az
úszási költségek csökkentésé-
re fordítjuk. 

Ezúton is tisztelettel kö-
szönjük minden jótékony
felajánló és a kedves szülõk
segítségét, mely lehetõvé
tette a nagyon kellemes far-
sangi délután megszervezé-
sét. 

Idén új kezdeményezésként
SZÜLÕI ESTET tartottunk a le-
endõ elsõ osztályos korú gyer-
mekek szülei számára. Tudjuk,
nem könnyû döntés a gyer-
mek elsõ iskolájának kiválasz-
tása sem, ezért hívtuk kötetlen
ismerkedési és bemutatkozó
esténkre az érintetteket. Fábi-
án József igazgató úr részlete-
sen beszélt a korábbi évek
eredményeirõl, eseményeirõl
és a már ismertté vált változá-
sokról. A tanító nénik mind-
egyike pedig személyes ta-
pasztalatairól, az általa képvi-
selt terület specialitásairól és
az iskolánk által kínált lehetõ-
ségekrõl szólt, majd a szülõk
kérdéseire válaszoltunk. Az est
végén büszkén mutattuk meg
a mások által is nagyon szép-
nek, családiasnak és modern-
nek mondott iskolánkat. E ren-

dezvényünkkel hagyományt
kívánunk teremteni annak ér-
dekében, hogy a nehéz dön-
tést segítve minél több módon
megismerhessenek bennün-
ket a Tisztelt Szülõk. 

Az ismerkedés folytatása-
ként 2013. március 21-én csü-
törtökön délelõtt 3 órát tölte-
nek el iskolánkban szüleikkel a
leendõ elsõsök  Az ISKOLÁBA
HÍVOGATÓ DÉLELÕTT folya-
mán, órákon vesznek részt,
együtt játszanak a nagyobbak-
kal, ismerkedhetnek az iskola
légkörével. Húsvét elõtt, már-
cius 27-én szerdán délután pe-
dig a hagyományos húsvéti
kézmûves foglalkozásra láto-
gatnak hozzánk. Mind a tanító
nénik, mind az iskolások, nagy
izgalommal várjuk a már nem
is annyira apróságokat.

❖❖❖
Március 15-i ünnepségünket

a szokásoknak megfelelõen 14-
én, csütörtökön 10 órától tart-
juk a faluházban, melyre min-
den érdeklõdõt és megemléke-
zõt várunk. 

Azt követõen a hõsi emlék-
mûnél elhelyezzük a gyere-
kek által készített ünnepi dí-
szeket is. 

❖❖❖
Az iskolában a tavaszi szünet

elsõ napja 2013. március 28.
csütörtök, a szünet utolsó nap-
ja 2013. április 02. kedd lesz.

Moizesné Nagy Kinga

Ez történt februárban az iskolában
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Faluház beszámoló
Pótszilveszter
Örömmel számolhatok be az év elsõ
„nyitóbulijáról”, a pótszilveszterrõl,
amely egyben a Faluház elsõ saját
rendezvénye is volt. Több, mint szá-
zan tisztelték meg a rendezvényt, fõ-
ként a helyi fiatalok. Az est folyamán
hangulatfokozónak saját meglepetés
produkciójukat adták elõ az Angyali
Harciak, és a tombolasorsolás sem
maradhatott el. Kihagyhatatlan él-
mény volt minden jelenlévõ számára
ez az éjszaka, és bízom benne, hogy
újra visszajönnek a régi jó hangulatú
bálok, ahol minden korosztály jól ér-
zi magát.

Mesenap
Január 26- án mesenap várta a gyere-
keket a könyvtárban. Délelõtt az óvo-
dások, délután pedig a helyi gyere-
kek nézték meg az elõre kiválasztott
mesét.A mosolygós arcokat látva
sikerült minden gyermeknek egy kis
örömet szerezni.

A következõ mesevetítésre 2013. áp-
rilis 12-én pénteken 17 órától kerül
sor a  könyvtárban. Igény szerint
nemcsak gyerekek számára, hanem
baráti társaságok, felnõttek számára
is biztosítunk helyet és eszközöket
filmvetítésre.

Könyvtárhasználati óra 
A könyvtár fontos állomás a gyere-
kek életében. Nem csak számítógé-
pezni és játszani lehet, hanem fejlesz-
tetni a gyerekek képességeit, készsé-
geit, olvasási szokásait. Ennek elsõ
lépése, hogy már kisgyermek korban
megismerkedjenek a könyvtár szo-
kásaival, rendjével. Ebbõl a célból
egy interaktív könyvtárhasználati
óra volt a könyvtárban a 3. osztályos

gyerekek számára. A gyerekek elsõ-
sorban megismerkedtek a könyvek
felépítésével, a dokumentum típu-
sokkal, a beiratkozás szabályaival és
a könyvtárban való tájékozódással. 

Koszorúcska
A vártál is nagyobb érdeklõdéssel,
február elején pár év kihagyás után
ismét ellátogattak hozzánk a zombai
iskolások. A 7. osztályosok koszo-
rúcskájukat, a 8. osztályosok pedig
farsangi nyitótáncukat mutatták be.
Tánctudásukkal és szemet gyönyör-
ködtetõ koreográfiájukkal elkápráz-
tatták a közönséget. Jövõre is na-
gyon sok szeretettel várjuk õket.

Asszonytorna
Asszonytorna indult januártól, mely-
nek nemcsak asszonyok, hanem ha-
jadonok és nagymamák is rendsze-
res résztvevõi. Heti kétszer, hétfõn
és pénteken 17:30-tól minden mo-
zogni vágyót szeretettel várnak.

Karate
Március hónaptól kezdetét vette a ka-
rate oktatás, melyet hetente kétszer,
kedd és csütörtök délutánonként 17
órától a Faluház nagytermében Benyik
Pál oktató tart. Az oktatásra 6 éves kor-
tól lehet jelentkezni. 2500Ft/hónap. 

Társastánc
Február 27- én indult el a 10 alkalom-
ból álló kezdõ társastánc tanfolyam,
mely elsõsorban felnõtteknek szól.
A tanfolyamon résztvevõk a társasá-

gi összejövetelek
(bálok) alapvetõ
táncait és a táncok-
hoz tartozó tánc-
tartásokat, alaplé-
péseket, formáció-
kat sajátíthatják el.

Baba-Mama Klub
Február hónapban elindult a Baba -
Mama Klub a Faluház könyvtárában,
amelyet a szekszárdi Humánszolgál-
tató Központ munkatársai tartanak.
Minden anyukát szeretettel várnak,
akinek gyermeke már betöltötte a 6
hónapot, de még nincs 3 éves. Ezek

a találkozások al-
kalmat adnak ar-
ra, hogy az anyu-
kák tapasztalato-
kat cseréljenek és
a gyerekek megis-
merjék egymást.
A foglalkozásokra
havi rendszeres-
séggel kerül sor,

ahol más- más témát, felmerülõ
problémákat beszélnek át. Tervben
van baba-mama masszás, szoptatási
tanácsadás, igény esetén szakember
meghívása.  A következõ találkozó
március 19-én (kedden) 10 órától a
könyvtárban, melyre minden érdek-
lõdõ anyukát és kisgyermeket szere-
tettel várnak.

Álláskeresõ klub
Márciustól, havonta egyszer álláske-
resõk részére önismereti klub indult,
szintén a Humánszolgáltató központ
munkatársai szervezésében. Az állás-
keresési tanácsadást azoknak célsze-
rû igénybe vennie, akik munkát
akarnak vállalni, van álláscéljuk, de
nem rendelkeznek megfelelõ állás-
keresési gyakorlattal. Ezen alkalmak
során fejleszthetõ az önismeret,
megismerkedhetnek az önéletrajz-
írás, a motivációs- és kísérõlevél sza-
bályaival, típusaival, és különbözõ ál-
láskeresési technikákkal. A követke-
zõ találkozóra április 9-én (kedden)
kerül sor 10 órától a könyvtárban.

Magánszemélyek részére adóbe-
vallással kapcsolatos tájékoztató
Személyi jövedelemadó bevallással
kapcsolatos tájékoztatás lesz a
könyvtárban. Az új adó szabályok, az
adó bevallás hagyományos és elekt-
ronikus kitöltésére kapcsolatos kér-
désekre szakember válaszol. Kérdé-
seket zárt borítékban elõ is le lehet
adni a könyvtárban.

Húsvétváró kéz-
mûves foglalko-
zás
Szeretettel várjuk
a gyerekeket, csa-
ládokat 2013. már-
cius 29-én 15 órá-
tól a húsvéti ké-
szülõdésre, a Falu-
ház könyvtárába,
ahol kézmûves
foglalkozás és ajándékkészítés várja
õket. Aki tud, hozzon magával kifújt
tojást, a többirõl mi gondoskodunk.

Nyul Anett

Egyéb rendezvények

Kegytárgykiállítás
Március 23-ára, szombatra egyházi
kegytárgykiállítást szervezünk a
Faluház nagytermébe. A kiállítást
Németh Antal plébános úr nyitja
meg 1530 kezdettel.

Kérem azokat a
harci lakosokat,
akik az kiállítás
idõtartamára
kölcsön tudják
adni a tulajdo-
nukban lévõ ré-
gi szentképeket,
szobrokat, ima-
könyveket jelez-
zék nekem vagy

az Értékõrzõ Egyesület valamely
tagjának. Elõre is köszönjük a szí-
ves együttmûködést.

László Lászlóné Marika

Bor- és pálinkaverseny Harcon
2013. február 23-án a Falunk Ér-
tékõrzõ Közhasznú Egyesülete
Bor- és pálinkaversenyt hirdetett a
faluban. A beérkezett minták mi-
nõsítését négytagú bizottság vé-
gezte. Krizl Edit, Nagy Attila, a
Brill pálinkaház tulajdonosai, szak-
értõi, Gódor Attila, Göndöcs Lajos
szekszárdi borászok. 

A 32 borminta minõsítése azt iga-
zolta, hogy a 2012-es év jó termést
hozott. 6 arany, 8 ezüst, 6 bronzmi-
nõsítés született. Különdíjat Bor-
bély Mihály cserszegi- chardonnay
bora, Szalai János kadarkája, Cseri
Péter cabernet franc-ja kapott. 
19 pálinkamintát bíráltak el. 4
arany, 3 ezüst, 5 bronzminõsítés
született. Fõdíjas Bogáncs Tamás
cserszegi törkölypálinkája, Cseri Pé-
ter birskörte és meggypálinkája lett.

Patkó Sándorné

A FALUHÁZ MÁRCIUSI PROGRAMJAI
Állandó programok - fogadóórák

Asszonytorna: Hétfõ és péntek 1730-tól, nagyterem
Karate: Kedd és csütörtök 1700-1830, nagyterem
Társastánc: Szerda 1730-1930, nagyterem
Családsegítõ szolgálat: Pilisi Magdolna, minden ked-
den 800-1200 és szerdán 800-1130, Faluház irodahelysége
Gyermekjóléti szolgálat: Oláh Gabriella, minden ked-
den 800-1200, Faluház irodahelysége
Falugazdász: Czencz Péter, minden csütörtökön 1500-
1600, Faluház irodahelysége

Az asszonytorna, a karate és a társastánc 
2013. március 22-e és 31-e között elmarad 

a húsvéti kiállítás miatt!

Idõszakos programok
Baba-mama klub: Március 19. (kedd) 1000-1100

könyvtár 
Tüdõszûrõ: Március 20. (szerda) 1100-1200; 1230-
1430 és március 21. (csütörtök) 900 -1300 nagyte-
rem
Személyi jövedelemadózással kapcsolatos tájékoz-
tató: Március 21. (csütörtök) 1800-tól könyvtár
Kegytárgykiállítás megnyitó: Március 23. (szom-
bat) 1530-tól nagyterem
Húsvéti kézmûves foglalkozás: Március 29. (pén-
tek) könyvtár
Állás keresõ klub: Április 9. (kedd) 1000-1100

könyvtár
Mesedélután: Április 12. (péntek) 1700- tól könyvtár

2013. mmárcius 113., sszerda
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Tájékoztatók

Képviselő-testületi tájékoztató
Születésnapi köszöntõk

A Szociális Bizottság az elõzõ évhez hasonlóan,
az idén is felköszönti
születésnapjukon a 80
év feletti harci lakoso-
kat. A jókívánságok mel-
lett, szerény kis ajándék-
kal is meglepjük õket. 

Január elsején Varga
Mihályt, Grénus Istvánné Irén nénit köszönt-
hettük, 5-én Vida Józsefné Juliska nénit, 7-én
Pálinkás Jánosné Kati nénit, 17-én Cseri Ist-
vánt. Február 2-án Kovács Lajos bácsit kö-
szöntöttük, 9-én Bogáncs Jánosné Juliska né-
nit, 10-én Faragó Ferencné Vilma nénit.

14-én volt Kovács Lajosné Juliska néni szü-
letésnapja. Március 15-én lesz Miklós Gyuláné
Anci néni születésnapja, elõre is szeretettel
köszöntjük. Az idén még 23 kedves falunkbéli
idõs embert fogunk felköszönteni. A falu há-
rom legfiatalabb lakosa számára pedig egy kis
ünnepséget tervezünk a Faluház könyvtárá-
ban. László Lászlóné Marika

❖❖❖
A 2013-as évtõl Harcon a Községi Óvoda szak-
mailag már önálló intézményként mûködik,
külön költségvetéssel rendelkezik. Gazdálko-
dási feladatait a közös hivatal látja el. A Pénz-
ügyi Bizottság úgy döntött, hogy az óvoda év-
zárásig maradjon egységes óvoda-bölcsöde.

Ez a szerkezeti forma 7 fõ alkalmazottat kö-
teles foglalkoztatni: 4 óvónõt, 2 dajkát és egy
gondozónõt. A dologi kiadások minimális
szinten kerültek megtervezésre. Az óvoda
költségvetéséhez 3 millió Ft-t kell önkor-
mányzatunknak adni ahhoz, hogy a jelenleg
40 beíratott kisgyermek szakszerû ellátása
biztosított legyen és megfeleljen a szakmai el-
várásoknak.

❖❖❖
A helyi adóbefizetések kapcsán már értesül-
hettek arról, hogy önkormányzatunk visszahe-
lyezi számláit a Zomba és Vidéke Takarékszö-
vetkezethez. Márciustól a gyermek és felnõtt
étkezési díjakat is a takarékszövetkezetnél le-
het befizetni. 

❖❖❖
Március elsõ napjaiban kaptunk arról értesí-
tést, hogy Bóni Zoltán 2012. szeptember 11-én
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához
(a bíróság legfelsõ szintjéhez). Azt kéri, hogy
a Szekszárdi Törvényszék 2012. júniusában ho-
zott másodfokú ítéletét vizsgálják felül, és kö-
telezzék önkormányzatunkat arra, hogy Bóni
Zoltánnak fizessünk 1 millió 791.818.-Ft-ot, va-
lamint ezen összeg után járó késedelmi kama-
tot és a 254.000 Ft perköltséget. Ez összesen
több, mint 2 millió Ft lenne. 

Harc Község Önkormányzata 2013. márci-
us 7-én felülvizsgálati ellenkérelmet terjesz-
tett elõ a Kúria felé.  Álláspontunk szerint a
Szekszárdi Törvényszék 2012. júniusi ítélete
alapos és jogszerû volt.

❖❖❖
A csapadékvíz-elvezetéssel érintet ingatlanok
tulajdonviszonyával kapcsolatban képviselõ-
testületünk úgy határozott januárban, hogy
visszavonja a kisajátítási eljárást, és levélben
újra megkeressük a Harc Jövõjéért Alapítvány
vezetõjét, hogy írja alá önkormányzatunkkal a
megállapodást, hiszen településünk számára
ez lenne a legkedvezõbb. A Pannon Market és
a Sióvölgye Kft. már 2012-ben aláírták ezt a
magállapodást, õk hozzájárulásukat adták ah-
hoz, hogy a területüket érintõ szakaszon az el-
fogadott terv szerint megvalósulhasson majd
a létesítmény.

❖❖❖
Képviselõ-testületünk Ignácz László közfoglal-
koztatott dolgozót bízta meg azzal, hogy ami-
kor szükséges, vezesse a falubuszt.

❖❖❖
A Faluházban február 28-án kedvezõ ered-
ménnyel zárult az MVH részérõl az ellenõrzõ
vizsgálat. Rendben találták az összes dokumen-
tációt, megállapították, hogy a kivitelezõ a ter-
veknek megfelelõ, minõségi munkát végzett. A
felújítás megkezdésekor szinte reménytelen-
nek tûnt, hogy a rendelkezésünkre álló összeg-
bõl igényes közösségi teret tudjon megvalósí-
tani a kivitelezõ. Az eredeti terv szerint kellett
haladni, közben minden szabályt be kellett tar-
tani, ráadásul a tervezés és a megvalósítás kö-
zött több év telt el, az építõanyag árak pedig
emelkedtek.

❖❖❖
Február 28-án az ÁNTSZ is tartott ellenõrzést,
õk a dohányzással kapcsolatos táblákra és az ut-
cán eldobott cigaretta csikkekre voltak kíván-
csiak. Szerencsére mindent rendben találtak. 

A dohányosok figyelmét felhívjuk, hogy to-
vábbra is tartsák be az elõírást és csak az arra
kijelölt helyen cigarettázzanak, és a csikket a
gyûjtõdobozba dobják. Környezetünk tiszta-
sága rajtunk múlik!

❖❖❖
Képviselõ-testületünk úgy határozott, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévõ Faluházban
az eddig biztosított székhely-használati jogo-
sultságokat megszünteti. Az érvek a követke-
zõk:

A Harc, Vörösmarty tér 7. szám alatti ingat-
lant jelenleg 6 harci illetõségû civil szervezet
tartja nyilván székhelyeként. (Sport-Horgász
Egyesület, Harc Polgári Sport Egyesület, Har-
cért Civil Szövetség, Harci Családosok Érdek-
védelmi Egyesülete, Harci Polgárõr Egyesület,
Harc Jövõjéért Alapítvány). A gyakorlatban
az ingatlan nem mûködik a civilek szék-
helyeként, hiszen a civil szervezeteknek
sem elkülönült helyiséget, sem irataik
õrzéséhez szükséges helyet, sem leveleik
átvételéhez egyéb feltételeket nem tu-
dunk biztosítani. Így a civil szervezetek
sem tudnak az átláthatóság követelményei-
nek megfelelõen mûködni, hiszen olyan he-
lyet jelölnek székhelyükként, melyet a való-

ságban nem használnak akként. Testületünk a
téves, a valóságnak nem megfelelõ, helytelen
székhely-használatokat kívánja megnyugtató-
an rendezni. Levélben tájékoztattuk errõl az
érintett civil szervezetek vezetõit és a civil
szervezetek nyilvántartását végzõ Szekszárdi
Törvényszéket. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az is-
mertetett döntés semmiben nem érinti a
civil szervezetekkel meglévõ, illetve ki-
alakulóban lévõ együttmûködéseket, és
civil szervezeteink településünk érdeké-
ben végzett munkájának elismerését!

A gyakorlati mûködéseken tehát sem-
miben nem kívánunk változtatni, a falu-
ház és szolgáltatásainak használata
ugyanolyan feltételekkel áll a civil szer-
vezetek rendelkezésére, mint eddig.

Faluház bérleti díjak:
terasz: 1000 Ft
nagyterem fûtés nélkül: 4 órán belül 5.000Ft

8 órán belül 10.000Ft
12 órán belül 15.000Ft

fûtési idényben: 4 órán belül 7.000Ft
8 órán belül 14.000Ft
12 órán belül 21.000Ft
❖❖❖

Nyul Anett IKSZT-munkatárs helyettesí-
tõje, Patkó Sándorné, aki önkéntes közér-
dekû munkavállalóként, ellenszolgáltatás
nélkül látja el rendszeresen a feladatokat.

❖❖❖
Idén, mivel május 1-je hét közepére, szer-
dai napra esik, áthelyeztük a falunap idõ-
pontját június 1-jére, szombati napra.
Természetesen május 1-jén a focipályán
megtartjuk a szokásos majálist és az
ügyességi versenyeket a gyerekeknek. Le-
het sportolni, kikapcsolódni, csak az
egyéb szervezett programok maradnak
majd el azon a napon.

❖❖❖
A kutyatulajdonosok figyelmét felhívjuk, hogy
kutyájukat a közterülettõl elzárva tartsák, ne
veszélyeztessék az utcán közlekedõket. A kis-
gyermekes szülõk panaszkodtak, attól félnek,
hogy az utcán játszó, hangoskodó gyermekü-
ket az idegen eb megtámadja.

❖❖❖
A tavaszi munkák, a nagytakarítás ideje követ-
kezik, kérünk mindenkit, hogy a hulladék-elhe-
lyezés szabályait tartsák be! Építési törmeléket,
zöldhulladékot és minden más szemetet TILOS
közterületre, vagy más ingatlanára helyezni.

Kérünk mindenkit, ha ilyet észlel, tegyen
feljelentést ismeretlen tettes ellen a rendõrsé-
gen, vagy jelezze az önkormányzatnál, hogy
tovább jelenthessük. Ez állampolgári köteles-
ségünk, környezetünket ezzel is óvhatjuk.

Legyünk igényesek, figyeljünk lakókörnye-
zetünkre. Udvarunkat, a házunk elõtti teret is
tartsuk rendben.

Siposné Csajbók Gabriella

Tüdõszûrõ
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a Falu-
ház nagytermében 2013. március 20-án (szerdán)
1100-1200 óráig és 1230 - 1430 óráig valamint 2013.
március 21-én (csütörtökön) 900 - 1300 óráig tüdõ-
szûrés lesz. A 40 éven aluliaknak a szûrés díja
1.700 Ft, részükre háziorvosi beutaló szükséges.
40 év felett a szûrés díjtalan. Kérjük, hogy a szû-
rõvizsgálaton saját érdekükben minél nagyobb
számban vegyenek részt és betegkártyájukat
(TAJ- kártyájukat) a szûrésre vigyék magukkal.

Kutyák mikrochippel történõ ellátása
Felhívjuk minden kutyatulajdonos figyel-
mét, aki még kutyájának mik-
rochippel történõ ellátásról nem
gondoskodott, annak 2013.
március 19- én kedden 1500-1700

óráig a községházánál 1700 -
1800 óráig pedig a TSZ
udvarban lehetõséget
biztosítunk.
Ára 3.500,- Ft/eb.

Zöldhulladék-szállítás 
2013. március 28-án
(csütörtökön) zöldhulla-
dék szállítás lesz. A kihe-
lyezett hulladékok el-
szállításáról a fent jel-
zett napon reggel 6 órá-
tól az Alisca-Terra Kft
gondoskodik. 
Zöldhulladék: kaszálék,
fanyesedék és egyéb növényi ere-
detû hulladék. Ép és zárt fóliazsák-
ban, vagy összekötve kis kötegek-
ben kell kihelyezni.

Harc
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Gyermekjóléti központ tájékoztatói

A Gyermekjóléti szolgáltatás, olyan a gyermekek érdekeit védõ speciá-
lis személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek
a felhasználásával

● szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
● családban történõ nevelkedésének elõsegítését,
● a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését,
● a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
● a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.

A Gyermek jóléti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási
területén élõ gyermekek

Szociális helyzetét, Veszélyeztetettségét.
Meghallgatja, a gyermek panaszát annak orvoslása 
érdekében felveszi az érintettekkel a kapcsolatot 
és megteszi a szükséges intézkedéseket.

A szolgáltatás igénybevétele: 
A szolgáltatás igénybe vétele minden esetben ingyenes.
A hatóság által elrendelt Védelembe vétel esetén az együttmûködés kö-
telezõ a Gyermekjóléti központtal, egyéb esetekben a szolgáltatás igény-
bevétele önkéntes.

1. Kapcsolatfelvétel módja: Személyesen, telefonon, vagy levélben. 
Személyes kérésre, vagy hivatalos jelzés re mi keressük fel ottho-
nában.

2. Adatkezelés: hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, mun-
katársunkat köti a titoktartás.

Szolgáltatásaink:
● Tájékoztatás: - a gyermeki jogokról, a gyermekfejlõdését bizto-

sító támogatásokról.
● Tanácsadás:- családtervezési, nevelési, egészségügyi, szociális,

életvezetési, mentálhigiénés, 
Pszichológiai és Jogi tanácsadás,- elõjegyzés alapján (elõjegyzés
a családgondozónál lehet kérni )

● Támogatjuk a válsághelyzetben lévõ várandós anyát szükség
esetén megszervezzük a Családok Átmeneti otthonában törté-
nõ elhelyezését.

● Elõsegítjük a családi konfliktusok kezelését megoldását különö-
sen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

A Humánszolgáltató Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ-
ja közremûködik a családok és gyermekek szabadidõs programjainak
megszervezésében lebonyolításában.
Harc településen jelenleg az iskolában havonta 1 alkalommal tartunk
kézmûves foglalkozást.
Tervezet csoportok: Baba-Mama klub

Álláskeresõ klub

Gyermekjóléti Központ munkatársa: Oláh Gabriella
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Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja
7100 Szekszárd, Vörösmarty Mihály u. 5.
Telefon: (+36) 74/511-481
Fax: (+36) 74/511-474
Email: szdgyjk@gmail.com


