A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK
ONLINE ENCIKLOPÉDIÁJA
Regisztráció 5 évre!
Nagy örömünkre szolgál, hogy mint a település polgármesterét, írásban is tájékoztathatjuk A magyar önkor
mányzatok online enciklopédiája új kiadásáról. Az egyik piacvezetô portálon, a www.onkormanyzat.net
oldalon megjelenô enciklopédia teljes körû képet ad az ország településeirôl, befektetési, gazdasági, turisztikai
lehetôségeirôl.
Hazánknak az Európai Unió tagjaként meg kell felelnie a modern európai államigazgatás követelményeinek,
ami számos területen szemléletváltást igényel. Kulcsfontosságú, hogy az önkormányzatok a jövô kihívásainak
megfeleljenek, és bekapcsolódjanak a tervezés folyamatába és az uniós fejlesztési források pályázati rendszerébe.
A magyar önkormányzatok online enciklopédiája átfogóan mutatja be az átalakult közigazgatási rendszer és az
önkormányzatok aktuális helyzetét, a mintegy 3200 település és a fôváros fontosabb adatait, történeti, gazdasági
és idegenforgalmi jellegzetességeit.

A magyar önkormányzatok online enciklopédiája:
✔ támogatja az államigazgatás, a közigazgatás napi munkáját,
✔ átfogó és pontos válaszokat ad a gazdasági döntéshozók számára az országos és a területi munkát érintô
kérdésekben,

✔ segíti az oktatást, a pedagógiai intézmények mindennapi munkáját,
✔ internetes megjelenéssel megkönnyíti a lakosság információhoz jutását, illetve egyszerûbbé teszi a kapcso
✔

latfelvételt.
A portált a minisztériumok, a nagykövetségek, az egyetemek, a fôiskolák, a könyvtárak vezetô tisztségvise
lôinek is ajánljuk. Reméljük, hogy a magyar önkormányzatok online enciklopédiája az elengedhetetlenül fontos adatokon kívül tartalmas és sokrétû információt nyújtó olvasmány is lesz.

A MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOK
ONLINE ENCIKLOPÉDIÁJA
Az online enciklopédia az összes Magyarországi önkormányzat és járási hivatal
alapadatait tartalmazza, melyhez a regisztrációt térítésmentesen biztosítjuk.
Az alapadatok mellett lehetôség van a település bemutatására szöveggel, képpel, egyéb
kreatív tartalommal melyet az önkormányzatok az alábbi feltételekkel vehetnek igénybe:

A négyéves regisztráció díja:
Csomag
megnevezése

Szöveg mennyisége
(karakter)

Kép mennyisége
(darab)

kicsi

1500

2

közép

3000

3

nagy

4500

4

extra

6000

5

Regisztráció ideje

Ár*
25 000 Ft

indítástól
számított
5 év

45 000 Ft
60 000 Ft
69 000 Ft

*Az árak az áfát nem tartalmazzák.
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Egyéb információk
Népesség: 3417 fő
Terület: 12 968 ha
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Képviselő-testület
Arnold Csaba
Frőhlich Henrik
Schuckert György
Kuncz Gábor

Harta négyezer lakosú nagyközség a Duna bal partján, Budapesttől 100 kilométerre délre. A római korban Pannóniához tartozó helység Mátyás király és a Jagellók
korában földvárral megerősített települése a török hódoltság másfél évszázada
alatt teljesen elpusztult.
Betelepítésre 1723-ban jöttek az első családok a hartai Ráday Pál birtokra a Rajna-vidékről,
Hessen-Pfalzból és Württembergből. Lelkes újrakezdésük sikere, hogy Hartát 1877-ben „igen
csinos, vagyonos és népes német–magyar” községként tartják számon
a vármegyében.
A II. világháború vége szomorú változásokat hozott. 287 német ajkú
családot telepítettek ki és 243 magyar családot telepítettek be Hartára.
Nehéz időket éltek meg a szülőföldjük elhagyására kényszerített emberek. Akár menniük, akár jönniük kellett. Az együttélés nehéz kezdete után
azonban a közös sorsban való megbékélés és a munka újraindította a
nagyközség fejlődését. A templomok a falukép díszei. Az evangélikus
1798-ban, a református 1838-ban és a római katolikus 1943-ban épült.
Harta természeti ékességei: a Duna-part és a puszta. Híd vezet a
községtől egy kilométernyire lévő szigetre, ahonnan jól látható a Duna
legnagyobb alföldi kanyarulatának panorámája. A falu másik szélén kezdődik az egyedülállóan jellegzetes kiskunsági szikes puszta.
A történelmi idők és a régi népi életforma tárgyi emlékei a helytörténeti gyűjteményben tekinthetők
meg. Itt láthatóak a hartai festett bútorok és az európai német nyelvterületen is egyedi népviselet. Harta partnertelepülései a németországi Lossburg, Hammerbrücke és a franciaországi Anse.
2002 A Harta–Lossburg partnerség 10. évfordulója és a régészeti feltárások éve volt. A csiszolt
kőkor és bronzkor emberéről, a szarmata és avar népek életéről és a középkorról vallottak a falu
melletti dombok. A „Freifelt” honfoglaláskori temetőjének kincsei pedig bejegyezték Harta nevét a
magyarságkutatás történetébe.
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Polgármester
Dollenstein László
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Cím
6326 Harta, Templom utca 68.
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Elérhetőségek
Telefon: (06-78) 507-070
Fax: (06-78) 507-079
E-mail: polghiv@harta.hu
Weblap: www.harta.hu
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Példa a megjelenésre

Feszt-House Reklámszervezôi és Kiadói Kft. • 1143 Budapest, Szobránc köz 6.
Tel.: (06-30) 299-8683 • Fax: (06-36) 511 443 • E-mail: mezo.norbert@feszthouse.hu • www.onkormanyzat.net

