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Harsány Község Önkormányzata
meghívja Önt és Kedves Családját

az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
164. évfordulója alkalmából
2012. március 15-én 11 órai kezdettel rendezendő
községi ünnepségre.
Helyszín: Harsány község főtere
Ünnepi beszédet mond:
Szabó Gergely polgármester
A megemlékezésen közreműködnek:
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói
a Harsányi Kéknefelejcs Népdalkör

Kedves Hölgyeim!
Szent Ágoston szavai szerint, ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde oldalából vette,
mert élettársává, egyenlő párjává akarta.
A nők a férfiak életét a szeretet fonalát
szőve, görgetve kísérik végig születéstől
a halálig. Kezdődik ez a csoda az édesanya önfeláldozó gondoskodásával, féltő,
óvó mozdulataival, tanítgatásával, becézésével, majd jótékony, türelmes, nevelő
intelmeivel és szeme szüntelen csillogásával, mellyel büszkén, szívében kiolthatatlan szeretettel tekint gyermekére.
Az évek múltával a szeretet virága további színes csodát hoz a kedves,
majd később a feleség személyében, akivel a férfi megosztja mindenét, örömét,
bánatát, gazdagságát, szegénységét, önnön valóját. Kitárja érzéseit, védtelenné
válik, rábízza magát szíve választottjára,
hiszen a bizalom és az a felfoghatatlan,

örök szövetségkötésre ösztönző, hatalmas érzés, a szerelem egy életre összeköti
vele. Megtalálta a másik felét. Ő lesz élete
hordozója, ápolója, motorja, – védőbástyája erőtadó, szerelmes pillantásával, a
mindennapok gondoskodásával, segítő,
támogató gondolataival, szavaival és néha
csak azzal, hogy létezik. A szeretet fonalának leírhatatlan, apró és egyben mindennél
hatalmasabb csodája, amikor a férfi szerelméből egy kicsi kincs születik, akiben újjáéled az életét meghatározó minden nő új
csodálatos egyedi virágszálként. A férfi számára könnyekig megható pillanat, amikor
látja gyermekében nagymamája vonásait,
édesanyja gondoskodását, élete párja mozdulatait, minden csodálatos vonását, amel�lyel megragadta és örökre magához kötötte.
Fantasztikus érzés, amikor kislánya csillogó
szemmel kérdezi: „Apa, igaz milyen szép
lettem?” – majd elé áll felemás cipőben és
három pólóban, amit magára húzott. Igen
ő a legszebb a világon, egy igazi nő, minden
csodájával, amit ez a szó jelent.

E gondolatokkal kívánok Nagyon
Boldog Nőnapot Harsány Község Önkormányzata nevében településünk
minden hölgy lakójának. Kívánom,
hogy férfitársaim az év mind a 365
napján lássák meg az őket körülvevő
nők csodálatos lényét, mutassák ki
köszönetüket mindazért, amit tőlük
kaptak és kapnak, tegyék emlékezetessé egy szeretet-ajándékkal, egy hálaszóval, egy hosszú öleléssel! Mutassuk
meg, hogy úgy szeretjük őket, ahogy
vannak, hiszen így tökéletesek!
Szabó Gergely
polgármester
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Gyermeknevelés az ÖKO jegyében
Szeptemberben kezdődött el az
Ökoiskola Program a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva az óvoda is
indul a Zöld-óvoda címért.
A program lényege, hogy a kisgyermekeket már egészen kicsi kortól a környe-

dékgyűjtésre történő nevelés.
Az intézmény külön odafigyel az
egészséges táplálkozásra is, ezért rendszeresen egészségnapot szerveznek,
amely során gyümölcsből, zöldségekből
salátákat, krémeket készítenek és fogyasztanak el a gyerekekkel.

A gyerekek élvezték az interaktív játékokat
zettudatosságra, a környezetvédelemre,
az egészséges életmódra neveljék. Fontos
szerepet tölt be az oktató-nevelő munkában a környezeti nevelés, a gyermek
együttműködésre nevelése, az egymásra
odafigyelés, a beilleszkedés kifejlesztése.
Az óvoda célja, hogy a gyermekeket
már 3-6 éves korukban a környezettudatosságra, a természet, a környezet
védelmére neveljék. Az intézmény sok
kültéri játékkal rendelkezik, amelyek
számos lehetőséget adnak arra, hogy a
gyermekek mozogjanak, friss levegőn,
játszva sajátítsanak el új ismereteket, de
már úszásoktatáson is részt vehetnek az
apróságok. Sokszor tesznek az óvodások
felfedező sétát a faluban, a horgásztónál,
az erdőben, a kalandparkban, ahol közelről megismerhetik, megfigyelhetik az
őket körülvevő élővilágot. Egy-egy ilyen
séta során terméseket, faleveleket gyűjtenek, amelyeket felhasználva bábokat
készítenek. Emellett részt vettek már a
kisgyermekek például dióverésen, szüreten és meggyszedésen is.
Az óvoda elindította az„Egy gyermek –
egy palánta” akciót is, amely során a kicsik
az általuk hozott palántát az intézmény
udvarán lévő kiskertben elültetik, gondozzák és nyomon követik a fejlődésüket.
Állandó foglalkozás a téli madáretető készítése, a madarak etetése, valamint már
az óvodában elkezdődik a szelektív hulla-

Az óvodában megszerzett alapokat
pedig az iskolában bővítik tovább, kiszélesítve a gyermekek környezettudatos
szemléletmódját.
Az oktatási intézményben a természettel, a környezettel, az élővilággal
foglalkozó tanórák többségét kinn a
szabadban (erdőben, a horgásztónál, a
kalandparkban) tartják meg, ahol az állatokat, a növényeket a természetes közegükben figyelhetik meg a diákok. Az
iskolában szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki, amely révén a gyerekek napi szinten gyűjthetik a szemetet,
így ez számukra már napi rutinná válik.
Nagyon fontos szerepet kap a mozgás
,az egészséges életmódra nevelés is. Az
első félév során egyebek mellett sportnapot szerveztek az iskolásoknak, valamint
az Autómentes Világnaphoz kapcsolódva
gyalog- és kerékpártúrán vehettek részt a
diákok. A tanév során az iskolások rendszeresen ellátogatnak a helyi kalandparkba, de különböző ökotémájú vetélkedőt,
versenyt is rendeznek a fiatalok számára.
A gyermekek, a szülők is nagyon pozitívan fogadták az önkormányzat, az
iskola és az óvoda ezirányú kezdeményezését. A diákok élvezik, hogy sok időt
töltenek a szabadban, a természetben,
és ezek révén sok újdonságot tanulnak.
A Hunyadi Mátyás Általános Iskolába
és Napköziotthonos Óvodába jelenleg

HARSÁNYI TÜKÖR
összesen 203 gyermek jár. Az elmúlt esztendőkben megfigyelt folyamat, miszerint több diák ballag el az iskolából, mint
ahány gyermek elkezdi az első évet, ebben a tanévben megfordulni látszik. Az
önkormányzat és a tanintézmény ös�szefogásának eredményeként szeptembertől elindított Ökoiskola Programnak
és a hozzá kapcsolódó tanulószobai
rendszernek már számos pozitív hatása
van, hiszen idén már több gyermeket
írattak be a harsányi iskolába például
Kisgyőrből és a Pingyomról. Az iskolában délutánonként a zeneiskolai,
tánc- és sportórák mellett külön tanulószobát működtetnek, melynek keretében több tantárgyból lehetőség
van felzárkóztatásra és tehetséggondozásra egyaránt, valamint nagy sikere van a gyerekek körében az óvodai
angolnyelv-oktatásnak is.
Szeptembertől a tervek szerit tovább bővül az oktatási paletta, hiszen újabb elemek bevezetésén dolgoznak az országban elsők között. A
Köznevelési Törvény iránymutatásain
alapuló, mintaprojektként bevezetendő módszer lényege, hogy az alsó
tagozatos gyermekeknél játékos formában a népzene, a néptánc és a néprajz segítségével erősítsék a nemzeti
identitástudatot és a hagyományok
tiszteletét.
M. Zs.
Ki a legÖKOsabb?
Négyfordulós környezetvédelmi
vetélkedőn vehettek részt a Hunyadi
Mátyás Általános Iskola tanulói február 4-én.
Érdekes interaktív feladatokban
bizonyíthatták tudásukat és környezettudatos gondolkodásukat a gyerekek. Az első állomáson egy kisfilm
megtekintése után aktivizáló kérdésekre kellett válaszolniuk a szelektív
hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás
témakörében. A második feladat az
informatika tanteremben szervezett
„búvárkodás” volt, az interneten kellett megkeresni védett állatokat és ritka természeti jelenségeket. A harmadik állomáson az öko-játszóházban
válogatott újrahasznosítható anyagokból kellett használati eszközöket
és dísztárgyakat alkotni.
A legvégén az előre behozott gyümölcsökből gyümölcssalátát készítettek a tanulók, amit utána jóízűen
elfogyasztottak. A vetélkedő jó hangulatban zajlott és ért véget.
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Farsangolt a község apraja-nagyja
A farsanghoz számos néphagyomány, népszokás kapcsolódik. Talán a
legelterjedtebb szokás, hogy ilyenkor jelmezeket veszünk fel, mulatunk, szórakozunk. Harsányban minden korosztály aktívan kivette a részét a farsangolásból.
Az óvodában február 16-án rendezték meg a farsangi mulatságot, amelyre a
gyerekek már hetekkel korábban elkezdtek készülődni. Az ügyes anyukáknak,
apukáknak köszönhetően sok-sok ötletes
jelmezt csodálhattunk meg. A kislányok
többsége hercegnőnek, tündérnek, katicának, Piroskának, nyuszinak, kacsának

öltözött. A fiúk szívesen öltötték magukra
a vadász, a focista, a lovag, a kalóz , vagy a
Pókember álruháját. A felvonulás, bemutatkozás után zene, tánc, játékos vetélkedő következett.
Azonban a nagyobb gyerekek, az
iskolások sem maradtak jelmez nélkül,
ugyanis ők másnap, február 17-én ölthették magukra ötletes maskaráikat.
Volt DVTK ifjú szurkolótábor, mini focicsapat pom-pom lányokkal, megtudtuk,
hogyan szolmizálnak a muzsika hangjai, partiztak a közönséggel félelmetes
zombik, majd egy retro diszkóba megér-

kezett Fluor és pingvinje is.
A Harsányi Sport Egyesület harmadik
alkalommal rendezte meg a Pótszilveszteri Farsangi Bált. A több mint száz vendég a „batyus" jellegű rendezvényen hajnalig mulatott, a Czikó Gábor-Barsi Péter
kettős jóvoltából.
A tavalyi siker után idén is megszervezte Harsány Község Önkormányzata
és a Harsányi Sport Egyesület az Öregfiúk Focifarsang elnevezésű labdarúgó
tornát. A tornateremben megrendezett viadalra 7 együttes nevezett. Idén
Kisgyőrből, Emődről és Bükkaranyosról
is érkeztek csapatok. A végső sorrend: 1.
Harsányi Sasok, 2. Döme (emődi öregfiúk), 3. Vén Medvék (harsányi öregfiúk).

Katica csoport

Micimackó csoport

Nyolcvan jelmezes vendég volt a
Pótszilveszteri farsangi mulatságon

Kisvakond csoport

Győztes csapat

Színes, ötletes jelmezek az iskolai farsangon

Tavaszváró Kiszebábégetés
A harsányi Napköziotthonos Óvodában 20
éve teremtettünk hagyományt – elégettük az
első szalmabábut –, emlékszem, akkor is nagy
hó volt és akkor is ilyen csodálkozó gyermekszemek figyelték a Kiszebáb égését, hamvadását.
Február 22-én az óvoda udvarán készítettük el a
bábot, a gyermekek az ablakon át figyelték az elkészítés menetét, az embernagyságú Kiszebáb iskolánk

udvarán várta az érdeklődőket. Gyermekek, óvodások, iskolások és felnőttek is
szép számmal gyűltek össze, hogy e hagyományt továbbéltessük. Télbúcsúztató, tavaszváró kis versekkel,
énekekkel, mondókákkal mutatkoztak be óvodásaink.
Napköziseink tavaszi rigmusok, népi jóslások gyűjtésével kapcsolódtak be műsorunkba. Szabó Gergely polgármester gyújtotta meg a szalmabábot, amely hamar
lángra kapott és bodor füstje magasra szállt. Reméljük,
hogy elveszi a betegséget a faluból és nemsokára örülhetünk a rügyfakasztó tavasznak.
Bihari Lajosné

Kiszebábégetéssel búcsúztatták
a telet
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HARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA
Január
Január 22. (vasárnap) 16 óra Magyar Kultúra Napja
- Színházi előadás, irodalmi összeállítás, népdaléneklés, fotókiállítás
Helyszín: Közösségi Ház
Február
Február 11. (szombat) 9 óra II Öregfiúk Focifarsang
Amatőr Kispályás Labdarúgó Torna
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornaterme
Február 18. (szombat) 20 óra Pótszilveszteri Farsangi bál		
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornaterme
Február 22. (szerda) 16 óra Kiszebáb égetés
- Népi hagyományőrző műsor, télbúcsúztatás – tavaszvárás
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola udvara
Március
Március 9. (péntek) 14 óra Snufi a művész bűvész
című gyermekelőadás
A belépés ingyenes!
Helyszín: Közösségi Ház
Március 10. (szombat) 7 óra I. Harsányi Falusi Látványdisznótor
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola udvara
Március 15. (csütörtök) 11 óra Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc ünnepe
Helyszín: Községi főtér
Március 27. (kedd) 10 óra Szemerei László bűvész
előadása
Belépő: 450 Ft/fő
Helyszín: Napköziotthonos óvoda
Április
Április 2. (hétfő) 15 óra Húsvéti játszóház
Tojásfaállítás, népi játékok, kézműves foglalkozások
Helyszín: Községi főtér

Április 11. (szerda) 16 óra Költészet Napi Szavalóverseny
Helyszín: Közösségi Ház
Április 18. (szerda) 10 óra Egri Kölyök Színház gyermekelőadása
A belépés ingyenes!
Helyszín: Napköziotthonos Óvoda
Április 20. (péntek) 10 óra Föld Napja
Virágültetés, parkrendezés, takarítás
Helyszín: önkormányzati intézmények, közterek
Április 26. (csütörtök) 14 óra Egészség Nap
Egészségügyi mérések, szűrések
Helyszín: Közösségi Ház
Május
Május 12. (szombat) 9 óra Madarak és Fák Napja
Gyalogtúra az Erdészházhoz
Gyülekező: a Hunyadi Mátyás Általános Iskola udvarán
Május 26. (szombat) 10 óra Harsányi Családi Nap
Helyszín: Községi Sporttelep
Június
Június 4. (hétfő) 10 óra Nemzeti Összetartozás Napja
(Trianoni megemlékezés)
Helyszín: Községi főtér
Június 16. (szombat) 10 óra Általános Iskolai Ballagás
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Október
Október 13. (szombat) 10 óra Szüreti Nap
Október 23. (kedd) 16 óra Az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc ünnepe
Helyszín: Községi főtér
Október 31. (szerda) 14 óra A Reformáció ünnepe
Helyszín: Református temető
November
November 1. (kedd) 16 óra Mindenszentek
Helyszín: Római katolikus temető
November 9. (péntek) Töklámpás játszóház
Helyszín: Közösségi Ház
November 11. (vasárnap) 17 óra Márton nap
Filmvetítés: Ludas Matyi
Helyszín: Közösségi Ház
November 17. (szombat) 19 óra Alapítványi Bál
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola
December
December 2. (vasárnap) 16 óra Az első adventi
gyertya meggyújtása
Helyszín: Községi főtér

Augusztus

December 8. (szombat) 10 óra Adventi jótékonysági vásár – Községi Mikulás Ünnepség
Helyszín: Községi főtér

Augusztus 20. (hétfő) 10 óra Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe
Helyszín: Községi főtér

December 20. (csütörtök) 15 óra Idősek Karácsonyi Ünnepsége
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Augusztus 25. (szombat) Harsányi Hárs Fesztivál
Helyszín: Községi Sporttelep

December 31. (hétfő) 19 óra Községi Szilveszteri
Mulatság
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Szeptember
Szeptember 9. (vasárnap) Harsányi Búcsú
Helyszín: Római Katolikus templom, Községi Sporttelep

A szervezők a műsorváltoztatás
jogát fenntartják!
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