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Fejlett, modern, színvonalas iskola Harsányban
A gyönyörű természeti környezet-

ben fekvő település iskolája számos 
jövőbemutató változáson ment keresz-
tül az elmúlt évben. A település ön-
kormányzata 56 millió forintból kor-
szerűsítette az oktatási intézményt, 
melyet az idén több mint 100 millió 
forintos fejlesztés követ. 

Tavaly az iskola és óvoda belseje is 
teljesen megújult és új tanteremmel, tor-
naszobával, modern nyelvi laborral bővült. 
A szakemberek új ajtók építettek be, a fo-
lyosók és a tantermek új burkolatot kap-
tak, óvoda épületében pedig új mosdóhe-
lyiséget alakítottak ki. Egy új aula is épült, 
amelyben helyet kapott a lift. A környezet-
tudatosság jegyében az áram- és melegvíz 
ellátást mini naperőmű és napkollektor 
biztosítja. A diákok modern digitális táb-
lák segítségével bővíthetik tudásukat.

Az épület mellett megújult az isko-
la oktatási rendszere is. Szeptembertől 
indult a mára már a diákok és a szülők 
körében egyaránt nagy népszerűség-
nek örvendő Ökoiskola program. E 
jövőbemutató tanrendszer keretében 
az intézmény nagy hangsúlyt fektet a 
természetközeli, egészséges, sportos ne-
velésre, melynek keretében számos kör-
nyezetvédelmi rendezvényen, természeti 
környezetben lévő programon, erdei is-
kolai órán, túrán, kézműves foglalkozá-
son, projektnapon, vetélkedőn vehetnek 
részt a tanulók. Ezt az iskola az önkor-
mányzat és az ország egyik leglátoga-

tottabb, Harsányban 
található kaland-
parkja és erdei is-
kolája között fenn-
álló együttműködés 
keretében tudja biz-
tosítani a diákoknak. 
Mindemellett egy 
tanulószobai rend-
szert vezettek be, 
amelynek keretében 
a gyerekeknek lehe-
tőségük van ingye-
nesen az angol és 
német nyelvet, a matematikát, számítás-
technikát emelt szinten tanulni, valamint 
néptánc, judo, labdarúgó és kézilabda 
foglalkozásokon részt venni. A „Tanul-
ni jó” tudásfejlesztő tréningek jótékony 
hatása a tanulók eredményeinek minő-
ségén mérhető. A labdarúgó edzéseknek 
kiváló helyszín a község világítással el-
látott műfüves focipályája. A gyerekek 
már az óvodában elkezdhetik az angol 
nyelvismeretek elsajátítását.

Az idén tovább fejlődik az intéz-
mény az önkormányzat, több mint 100 
millió forintos győztes energetikai pályá-
zatának eredményeként. A projekt a nyí-
lászárók cseréjét, az épület szigetelését, 
valamint egy zöldenergián alapuló fűtés-
rendszer kiépítését foglalja magában. 

Szeptembertől a tervek szerint tovább 
bővül az oktatási paletta, hiszen újabb 
elemek bevezetésén dolgoznak az ország-

ban elsők között. A 
Köznevelési Törvény 
iránymutatásain ala-
puló, mintaprojekt-
ként bevezetendő 
módszer lényege, 
hogy az alsó tagozatos 
gyermekeknél játékos 
formában a népzene, 
a néptánc és a néprajz 
segítségével erősítsék 
a nemzeti identitás-
tudatot és a hagyo-
mányok tiszteletét. 

Az iskolafejlesztés sikerét kiválóan 
bizonyítja, hogy a diákok örülnek az újítá-
soknak, a változásoknak, helyi gyerekeket 
nem viszik el máshová iskolába, sőt már 
más településekről is egyre több diák jár a 
harsányi oktatási intézménybe.

A „Víz világnapja” az iskolában
 

Ökoiskolai programjaink részeként az in-
tézményben 2012. március 24-én emlékeztünk 
meg a Víz világnapjáról. Reggel minden tanulónk 
kék ruhában érkezett az iskolába, ezzel is felhívtuk a 
figyelmet a víz fontosságára.

Az első órákban az osztályfőnökök vezetésével 
vízi élőlényeket készítettek a diákok. Ezekkel díszítet-
ték föl az aulában található papírakváriumot.

Ezt követően játékos feladatok színesítették a 
programot: mocsárjárás, célbadobás, halkereső ver-
seny, daltanulás, a víz körforgásának eljátszása.

A vízvédelemmel kapcsolatos ismereteikről is 
számot adtak, mert ügyesen válaszoltak a villám-
kérdésekre. Ezután tanácsokat kaptak, hogy miért és 
hogyan kell takarékoskodni a vízzel.

Kihasználva a szép időt a felsősök tanulmányi 
sétát tettek a tó körül. Az alsó tagozat meglátogatta 
Szilvási Andrásék tanyáját, ahol nagy szeretettel fo-
gadtak minket.

A gyerekek boldogan simogatták, etették az 
állatokat. Mindenki sok hasznos ismeretet szerzett és 
kellemesen elfáradt a tartalmas nap végére.

Virághné Varga Erika és Kántorné Tóth Zsuzsa 
szervező pedagógusok

Népszerűek a természetben 
rendszeresen eltöltöltött tanórák

A diákok a Víz világnapján készített ökofal előtt
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A polgármester válaszol 
– Beköszöntött a tavasz, így az önkor-
mányzati mezőgazdasági tevékenység 
keretében is elkezdődtek a tavaszi mun-
kálatok. 
– Az Önkormányzat 2011. elején önerőből 
kezdte el a gazdálkodást, amelyet 2011. 
közepétől eredményesen tovább tudott 
folytatni a Szociális Földmunkaprogram 
keretében. Ezen pályázati forrásból tavaly 
sikerült egy traktort is beszereznünk. Az 
Önkormányzat a Szociális Földmunka-
programban 22 főnek tud munkát biztosí-
tani napi nyolc órában. Jelenleg 4 hektáron 
kukoricát, 3 hektáron búzát, 2 hektáron 
tavaszi árpát, 1,5 hektáron takarmánybor-
sót, 1 hektáron burgonyát, valamint 1,5 
hektáron egyéb konyhakerti növényeket 
termesztünk. Természetesen a tavalyi év-
hez hasonlóan ezeket a megtermelt zöld-
ségeket a községi étkeztetésben fogjuk 
felhasználni. A növénytermesztés mellett 
továbbfolytatódik az állattartás is. A 2011. 
év végétől a község sertéshús-ellátását már 
az Önkormányzat végzi. Ennek a tevékeny-
ségen az egyik „ünnepe” volt az I. Falusi 
Látványdisznótor, ahol nemcsak megnézni 
lehetett, hogyan zajlik egy disznóvágás, 
hanem meg is lehetett kóstolni a hagyo-
mányos disznótoros ételeket. Nagy öröm 
volt számomra, hogy sokan vettek részt és 
érezték jól magukat a rendezvényen. 

- A térségben példaértékűnek számít, 
hogy vetőmagosztás volt a községben.
– Önkormányzatunk komoly szándéka, 
hogy egyre inkább előtérbe kerüljön a 
természetbeni segélyezés. Ennek egyik 
formája volt, hogy télen, a nagy hidegben 
a rászorulók az Önkormányzat által bérelt 
területen saját maguknak fát gyűjthettek. 
Most pedig a Foglalkoztatást Helyettesítő 
Támogatásban részesülők, akiknek a havi 
jövedelme 22 800 forint, olyan támogatás-
ban részesültek, amely által, a munkával 
történő önellátást kívánja szorgalmaz-
ni Önkormányzatunk. Ennek keretében 
az érintettek vetőmagcsomagot kaptak, 
amelyből gondos munkával több tízezer 
forint értékű élelmiszer-alapanyag állítha-
tó elő. 

– Pályázati munka sem állt le az elmúlt 
időszakban a községben. 
– Önkormányzatunk három pályázatot adott 
be ebben az évben, amelyből kettő könyv-
tárfejlesztésre, könyvtárinfrastruktúrára, 
számítógépek beszerzésére irányul. Az 
iskolai könyvtár esetében ez a projekt 5 
millió forint értékű, míg a községi könyv-
tárban 8 millió forint értékű fejlesztést 
foglal magában. Ennél nagyobb volume-
nű pályázatunk az óvodabővítést célzó 

projektünk, amely kere-
tében egy 100 millió fo-
rintos beruházás jöhetne 

létre a Napköziotthonos Óvodában. Ez 
azt jelenti, hogy nyertes pályázat ese-
tében 2 csoportszobával bővülne az in-
tézmény, amelyet a mostani óvodához 
kívánunk hozzáépíteni. A projektben az 
építés mellett eszközbeszerzés és esz-
közfejlesztés is szerepel, amely révén a 
majdani csoportszobák berendezése, 
valamint a meglévő helyiségek bútorai-
nak, játékainak, illetve a kültéri játékok-
nak a cseréje is megvalósul. Már nyertes 
pályázat az iskola energetikai fejlesztése, 

amely szintén több mint 100 millió forin-
tos korszerűsítést jelent. A projekt jelen-
leg a közbeszerzési szakaszban van és a 
tervek szerint a tanév befejezése után, 
június közepén kezdődnek el a munkák. 
Ez egy nagy jelentőségű beruházás, az 
iskola, óvoda és a tornaterem épülete 
teljesen megújul, új nyílászárókat, teljes 
szigetelést kap az intézmény, illetve a fű-
téskorszerűsítés keretében új radiátorok 
és két új, aprítékkal működő kazán kerül 
az épületbe. Emellett 12 napkollektort is 
elhelyezünk az iskola tetején. Az előzetes 
számítások szerint az új rendszer egy 50-
55%-os költségmegtakarítást eredmé-
nyez majd. A beruházás a tervek szerint a 
2012/2013. tanév elejére készül el. 

Tervezés és beadás alatt van az orvosi 
rendelő korszerűsítésének, felújításának 
pályázata, illetve több, az iskolai, óvodai 
nevelést, oktatást fejlesztő pályázat. 

– Egy nem mindennapi hivatalos úton 
vett részt a közelmúltban, amely során 
Szlovákiába látogatott el. Milyen ta-
pasztalatokat szerzett az útja során? 
– Nagy megtiszteltetés volt, hogy elláto-
gathattam Kechnec-re, megismerhettem, 
megnézhettem Szlovákia legnagyobb ipari 
parkját. Kechnec egy 1100 fős, magyar szlo-
vákiai település, ahol jelenleg 4000 mun-
kahely van. Itt működik jelenleg Szlovákia 
legnagyobb és legjelentősebb 200 hektá-
ron működő ipari parkja, ahol a világ vezető 
cégeinek vannak üzemei. Megnézhettem a 
fejlesztéseket, az ipari parkot, illetve több, 

jövőbe mutató megbeszélést folytattam a 
település polgármesterével. Nagyon építő 
volt számomra ez a látogatás, újra bizonysá-
got szerezhettem arról, hogy egy jó ötlettel, 
akarattal és sok-sok következetes munkával 
egy kistelepülésen is nagyon komoly ered-
ményeket lehet elérni. 

– Az Önkormányzat megkeresésére a 
szemétszállításban is változás lesz, hi-
szen egyes utcákban a nagy helyett a 
kisméretű autó oldja majd meg a ház-
tartási hulladék begyűjtését. 
– Öröm számomra, hogy sikerül olyan 
problémákat is megoldanunk, amely 

már több éve váratott magára. Ilyen, 
hogy Harsány több utcájában komoly 
útkárosodást okozott a nagyméretű sze-
métszállító autó. Ezekben az utcákban 
ezentúl a szolgáltató kisebb gépjárművel 
végzi majd a szemétszállítást, így ez már 
nem fogja tovább rontani az utak állapo-
tát. Ez a változás összesen 150 ingatlant 
érint Harsányban. Így ezentúl Béke utca, 
Fenyő utca, Hársfa utca, Tölgyfa utca, 
Nyírfa utca, Ady Endre utca, Táncsics Mi-
hály utca, Árpád utca, Petőfi Sándor utca, 
Szögvég utca, valamint a Rákóczi Ferenc 
utca páros oldalán a 30-as házszámtól 
a kis szemétszállító autó látja majd el a 
hulladékbegyűjtést. 

Bízom benne, hogy az útrekonstrukci-
ós programunk folytatásaként, pályázati 
forrásból vagy önerőből sikerül majd eze-
ket az utakat kijavítani, a felületek állapo-
tát helyreállítani.

Ezúton szeretném megköszönni a 
képviselő-testület munkáját, pozitív hoz-
záállását, mert minden olyan döntést, 
polgármesteri előterjesztést támogat-
nak, amely a község előrelépését, fejlő-
dését elősegíti. A ciklusból eltelt másfél 
év eredményei közös munka gyümölcse. 
Köszönet illeti a testület és a bizottsá-
gok tagjait azért is, mert a döntéshozatal 
mellett  komoly segítséget nyújtanak a 
rendezvények lebonyolításában, hozzá-
járulva ezzel a programok sikerességé-
hez, mindezt teszik úgy, hogy képviselői 
tiszteletdíjat nem vesznek fel.

Az új óvoda látványterve

M. Zs.
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Önkormányzatok 
baráti focitornája 

Március 24-én a  harsányi műfüves pályán rendezték 
meg 4 önkormányzat csapatának részvételével az első Ön-
kormányzati Kupa elnevzésű labdarúgó tornát. 

A gyönyörű tavaszi idő és a csodálatos környezet hangula-
tos keretet biztosított a mérkőzésekhez.

A torna célja a települések és az önkormányzatok közötti ismer-
kedés és a kapcsolatok szorosabbá fűzése volt. 

A díjakat Tállai András a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Államtitkára, országgyűlési képviselő és Szabó Gergely Harsány 
Község Polgármester adta át. A sportrendezvényt ebéddel és be-
szélgetéssel zártuk.

 
Végeredmény :
1. Kisgyőr-Bükkaranyos Önkormányzatok közös csapata
2. Mezőkövesdi Önkormányzat csapata
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés csapata
4. Harsányi Önkormányzat csapata

Forradalomra emlékeztünk 
Ragyogó, napsütéses tavaszi ünnepnap volt 2012. 

március15.-én, amikor az 1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc 164. évfordulójáról emlékeztünk meg. Har-
sány ünnepi díszbe öltözött főterén, közel kétszázan ünne-
peltek. Megtelt a főtér, ahol a megjelentek Szabó Gergely 
polgármester ünnepi beszédét követően a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola tanulóinak irodalmi és táncos műsorát és a 
Kéknefelejcs Népdalkör előadását láthatták, hallhatták.

Az ünnepi műsor után az önkormányzat, a pártok és 
a civil szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet és az 
emlékezés koszorúit a Kossuth-kútnál.

Köszönet a felkészítőknek, Kántorné Tóth Zsuzsa, Szeke-
res Istvánné, Pántya Krisztián tanároknak, a közreműködők-
nek és az ünnep zavartalanságát biztosítóknak.

Bihari Lajosné 
alpolgármester 

Látványdisznótor harsányi módra 
Több százan látogattak ki az első 

alkalommal megrendezett Falusi Lát-
ványdisznótorra március 10-én. 

A település Önkormányzata által ta-
valy elkezdett gazdálkodási tevékeny-
ség eredményeként a közelmúltban 
levágták az első, az önkormányzati ser-
téstelepen felnevelkedett hízókat. Eh-
hez kapcsolódva rendezték meg az első 
Falusi Látványdisznótort, ahol mindenki 
megtekinthette a hagyományos falu-

si disznótor lépéseit, fortélyait és ízelítőt, 
kóstolót kaphatott a finom disznótoros 
étkekből. A program már a kora reggeli 
órákban elkezdődött. A hízó leszúrása és 
megperzselése után pedig következhetett 
a jószág felbontása. A délelőtt során már 
népes közönség előtt zajlott a kolbász- és 
hurkatöltés, a zsírsütés és a tepertőké-
szítés, amelyeket természetesen meg is 
kóstolhattak a rendezvényre kilátogatók. 
Azonban nemcsak a hurkát, hanem már 
reggelire hagymás sült vért kaptak a meg-
jelentek, de az asztalra került a friss disznó-
húsból sütött pecsenye, és a rózsás-roppa-
nós, mégsem száraz tepertő is. 

A látványdisznótor ötletét egyébként 
az adta, hogy már faluhelyen is egyre ke-
vesebben tartanak jószágot, s míg húsz 
éve még minden téli reggelen számítani 
lehetett rá, hogy valahol felvisít egy disz-
nó, ma ez már szinte csodaszámba megy. 
A harsányi gyerekek között is sokan van-

nak olyanok, akik maguk még soha nem 
láttak disznóölést. Most volt alkalmuk 
belekóstolni a disznótor hangulatába, 
amire Harsányban a helyiek vendégsze-
retete tette fel a koronát. „Ezúton sze-
retném megköszönni a képviselő-testület 

tagjainak, az önkormányzat, az iskola, az 
óvoda, a konyha dolgozóinak és minden-
kinek, aki hozzájárult a rendezvény sike-
réhez. Külön köszönöm Hegedűs Tamás, 
Szilvási András, Szilvási Attila és családjaik 
segítségét.”  – fűzte hozzá Szabó Gergely 
polgármester. 

Az ünnepélyes díjátadás

Az iskolások színvonalas produkciót adtak elő

Kezdődik a sertés bontása

Készül a finom hurka
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Tisztelt Harsányi Lakosok!
Településünk önkormányzata pályá-

zati forrásból új technológiával működő 
fűtési rendszert alakít ki az általános is-
kola, valamint a napköziotthonos óvoda 
épületében.

Az új, zöldenergiával működő rend-
szer un. aprítékos kazánokkal látja majd el 
az oktatási intézmény fűtését. Ehhez kap-
csolódóan önkormányzatunk egy összefo-
gáson alapuló APRÍTÉK-ALAPANYAG 
BEGYŰJTÉSI RENDSZERT kíván elin-

dítani, melynek lényege, hogy a lakosok 
kertjében, szőlőjében, gyümölcsösében 
keletkezett fűtési aprítékká alakítható 
ágakat, szőlővenyigét, stb. az önkor-
mányzat - lakossági bejelentést követő-
en - díjmentesen elszállítja.

 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt La-

kosságot, hogy akinek tulajdonában 
műveletlen szőlő, gyümölcsös, egyéb 
földterület van, az önkormányzat az 

apríték-alapanyagért cserébe vállalja 
a terület rendbetételét, illetve további 
hasznosítását.

 
Ezáltal mindenki hozzájárulhat ah-

hoz, hogy községünk külterülete rende-
zettebbé váljon, illetve, hogy az oktatási 
intézmény fűtésén megspórolt pénzből 
településünket tovább tudjuk fejleszteni.

Fentiekkel kapcsolatban bejelentést 
tenni, érdeklődni a 06/30/503-4306 te-
lefonszámon, valamint a polgármesteri 
hivatalban lehet.

Felhívás
Harsány Község Önkormányzatának 

fűkaszás brigádja 
a tavalyi évhez hasonlóan az idén is 

a Tisztelt Lakosság rendelkezésére áll 
a lakóingatlanuk előtti terület, 

illetve udvaruk, kertjük bérkaszálását illetően.

A szolgáltatás díja: 20.-Ft/m2

Ezen díj ellenében az Önkormányzat munkatársai a lekaszált füvet összegyűjtik, 
illetve el is szállítják. 

Az Önkormányzat által megállapított díjak az üzemanyagköltséget, illetve a 
dolgozó órabérét tartalmazzák. 

Jelentkezni személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy telefonon a 
06/46/592-200-as telefonszámon lehet.

Szabó Gergely
polgármester

Szabó Gergely
polgármester

Szeretettel meghívunk minden, a modellezés iránt 
érdeklődő vendéget a 2012. 04. 28-án 17 órakor a Kö-
zösségi Házban megnyíló „A modellezés, életem nagy 
szerelme” c. modellbemutatóval egybekötött kiállításra, 
ahol az autó, hajó és a repülőmodellezés rejtelmeibe avat-
ja be az odalátogatókat Lakaos Gyula modellező. 

Egyik-másik távirányítású modellt a vendégek ki is pró-
bálhatják.

Várjuk mindazon gyermekeket és felnőtteket, akik egy 
különleges kikapcsolódásra várnak.

Meghívó

ZUMBA FITNESS

Szeretnél jó közösségben, jó kedvű-
en, szórakozva fogyni, formálódni?

A MISKOLCI ZUMBA FITNESS és 
a KYANI jóvoltából most minden-
ki INGYEN kipróbálhatja kortól és 
nemtől függetlenül ezt a semmi 
máshoz nem hasonlítható tánc-
fitness programot, a ZUMBÁT! 

Gyere kényelmes sportos ruhában, 
hozz magaddal sok folyadékot, és 
ZUMBÁZZ Velünk ingyenes óránkon! 

További információ:
http://www.facebook.com/Miskol-
ci.Zumba.Fitness


