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A zene benned van

2013. február 1-jétől elindult a „Legjobb
családi koncert 2012” közönségdíjas
Kiss Kata Zenekar által kidolgozott, a
„Zene benned van” című tanórán kívüli
oktatási program a település általános
iskolájában, amelyhez Harsány Község
Önkormányzata nyújtott anyagi hozzájárulást, támogatást.

A foglalkozások időtartama heti kétszer 60
perc, melyen több mint 60 harsányi alsós tanuló vesz részt.
Az oktatási program sikerét és elismertségét jól tükrözi, hogy az A.N.A.P.I.E. (olasz
és európai városok országos szövetsége), a
11. Nemzetközi Iskola Fesztivál szervezője felkérte a Kiss Kata Zenekart és a harsányi
Hunyadi Mátyás Általános Iskolát, hogy a
„Zene benned van” című oktatási programjukkal képviseljék ebben az évben Magyarországot és a magyar kultúrát a 2013. április
16. és 20. között megrendezendő nemzetközi oktatási seregszemlén.
célok Ez a hagyományőrző program a
magyar népi kultúrát öleli fel a népi játékok, a néptánc, népzene és néprajz megismerésén keresztül. A közösségformálás
mellett kiemelt cél a magyar hagyományőrzés és népi kultúra megismertetése, a
nemzeti identitástudat erősítése és a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. A foglalkozások által a következő készségek fejlődnek: beszédkészség, ritmikai érzék,

mozgáskultúra, zenei hallás, éneklés, vizuális
képesség, és ezeken keresztül megalapozódik a gyerekeknek a magyarsághoz, ehhez a
néphez, földhöz, hazához való kötődése is.
fejlesztés A ritmuskészség fejlődése,

amely a ritmusjátékok és az énekléshez
kapcsolódó különféle mozgások nyomán
gyorsan és látványosan történik, segíti az
esztétikus, jól koordinált mozgás, szép
testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség
kialakítását, illetve erősödését.
Az éneklési kultúra megalapozása, a
szöveg tartalmának megfelelő érzelmek,
karakterek zenei kifejezése az előadói készséget gazdagítja. A néphagyománynak,
népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zene
megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása
megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció feltételét.
A gyermekek csoport előtti éneklése,
előadása módot ad az egyéni készségek
kibontakoztatására, a helyes önértékelés
kialakítására és a kiemelkedő adottságú
gyermekek fejlesztésére.
A zenehallgatás az auditív befogadó-készség fejlesztésének eszköze és a
gyermeki élményvilág fontos része. A
gyermekek ösztönös rácsodálkozása a remekművekre, az értékes zenére, fejleszti a
művészi fogékonyságot.

A foglalkozásokon megalapozódik a gyerekek a magyarsághoz, a néphez, a hazához való kötődése

A kedvesség
forrása
Időnként természetesnek vesszük.
Megszokjuk, azt hisszük, jár nekünk.
Aztán, ha nem érezzük, vagy kevesebbet kapunk, mint amennyire szükségünk van, mardos a hiánya.
Kedvesség nélkül szürkébb, szomorúbb,
egyhangúbb az élet. Érdemes szétnézni környezetünkben, hány mosolygós
arccal, csillogó szemmel találkozunk.
Egyből feltűnik, hogy a kedvesség természetes forrása a nő.
Édesanyánk, párunk, lánytestvérük,
kislányunk az a személy az életünkben,
akitől mindig számíthatunk kedvességre. De így van ez, ha a szomszéd nénire,
rokonainkra, akár tanárainkra gondolunk. Megkérdezik, hogy vagyunk, odafigyelnek ránk, mosolyognak, vigasztalnak. Egyetlen pillantásunk, arcizmunk
fáradt rezdülése, tétova mozdulatunk
elárulja számukra, hogy mire van szükségünk. Mert figyelnek ránk. Kedvesek,
és szeretnek minket.
Erőt adnak, ha fáradtak vagyunk,
támaszt, ha gondjaink vannak, vidámságot, ha szomorúak, nyugalmat, ha
zaklatottak vagyunk … a nők jelentik a
fényt a férfiak életében. Olvasnak szavaink mögött, kitalálják gondolatainkat,
mindenben segítenek bennünket.
Nincs elég idő, hely, szó, hogy mindazt a jót, mit életünk során a nőktől
kapunk, megköszönjük, megháláljuk.
Március 8-án, NŐNAP alkalmából azt
kívánom, hogy minden hölgy megkapja
azt a törődést, kedvességet és szeretetet, amit megérdemel, nem csak ezen a
napon, hanem egész élete során!

Szabó Gergely
polgármester
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Közös szívvel, lélekkel
Az egykori általános iskolából kialakított Közösségi Ház adott otthont
Harsányban a Kultúra Napi ünnepségnek. A Himnusz születésének napját kiállításmegnyitóval és a harsányi
civil szervezetek új közösségi színterének átadásával ünnepelték meg több
mint száz érdeklődő jelenlétében.
A község régi iskoláját teljesen újjávarázsolták egy uniós projekt részeként.
A mintegy 15 millió forintos beruházás
során kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték és új vizesblokkokkal bővítették az épületet, melyben galériát és
közösségi termet hoztak létre, valamint
itt kapott helyet a megújult könyvtár és
a teleház is.

országgyűlési képviselője, aki egyben a
község díszpolgára is, beszédében kiemelte, hogy példaértékűnek tartja Harsány
törekvéseit, fejlődését. Fontos, hogy egy
település vezetése eredményesen együtt
tudjon dolgozni a lakosokkal a lakosokért.
Hozzátette, dicséteresnek tartja, hogy
Harsányban elsőként a helyi művészek alkotási díszíthetik a megújult épületet.
Az új kiállítótermet Vecsei Lászlóról nevezték el. A közelmúltban tragikus
hirtelenséggel elhunyt, országosan ismert harsányi festőművész alkotásaiból
állandó tárlatot rendeztek be. A település
másik büszkesége Nagy Róbert szobrászművész, akinek művei szintén helyet kaptak a teremben, illetve Darab Zsuzsa helyi
fotóművész képeit is megcsodálhatjuk.

Elmondta, egy igazi művészi alkotás úgy
tud megszületni, ha az alkotó szíve, lelke
szépségét is hozzáadja.
Harsány művészei csodálatos emberek, akik a mindennapok apró dolgaiban
is meglátják a szépet, az értéket, tehetségük által pedig meg is tudják azt jeleníteni. A település első embere köszönetet
mondott a művészek, illetve családjuk
segítségéért és mindazoknak, akik támogatták az új Közösségi Ház létrejöttét.

Harsányban a jövő A Himnusz közös
eléneklését követően az épületet Tállai
András, a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára avatta fel. A térség

ünnepélyes átadó Az épületet szalagátvágással adták át a nagyközönségnek, majd Szabó Gergely, Harsány
polgármestere nyitotta meg a kiállítást.

posztumusz díj A képviselő-testület
döntése értelmében a rangos eseményen Posztumusz Díszpolgári címet
adományozott Harsány Község Önkormányzata az elhunyt festőművész számára, melyet özvegye, Vecseiné Tóth
Ibolya vett át.
Aki kifejezte az egész család háláját,
köszönetét, és elmondta, büszkeséggel
és örömmel tölti el, hogy Vecsei László
felesége lehetett.

Szabó Gergely és Vecseiné Tóth Ibolya

Vecsei Lászlóról nevezték el a galériát

Helyi művészek alkotásai díszítik a termeket

Nagylelkű érseki támogatás
Sikeres megbeszélést folytatott a harsányi római katolikus templom állagmegóvási és felújítási munkálatairól dr.
Ternyák Csaba egri érsekkel Szabó Gergely polgármester,
Antal testvér, a Szent Ferenc Kistestvéri szerzetesközösség vezetője, Dávid testvér harsányi plébános, valamint
Homolya István, az egyházközség világi elnöke Egerben.
A főpapi meghallgatást Szabó Gergely polgármester kezdeményezte a dr. Ternyák Csaba érsekkel való december végi
személyes találkozója alkalmával. A január 15-én létrejött tárgyaláson a harsányi delegáció felvázolta és bemutatta a Kiss
Attila mérnök által összeállított, a katolikus templom további
állagromlását megállító és felújításának fázisait részletező dokumentációt. Dr. Ternyák Csaba érsek külön örömét fejezte ki
a Harsányban tapasztalható egyházi és világi, önkormányzati
Sikeresen zárult az egyházi megbeszélés

együttműködés kapcsán. Jelentős, előreláthatólag 6-8 millió
forint anyagi támogatást biztosított a munkálatok megkezdéséhez. A nagylelkű segítség révén a közeljövőben elkezdődhet
a templom vizesedésének megállítása, a kőlábazat rekonstrukciója és a további munkákat megalapozó statikai- és talajmechanikai szakvélemények, valamint tervek elkészítése.
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Vadnyugati hangulat Farsang az óvodában
az iskolában
A westernhangulat, a country volt a központi témája az idei
farsangi bálnak a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, hiszen minden gyermek egységesen cowboyruhát öltött fel a
jelmezes eseményre.
Ez volt az első alkalom, amikor az osztályoknak egységes, de
mindenki számára egyszerűen megvalósítható jelmezbe kellett
felöltözniük a farsangi mulatságra. A kockásinges cowboyok az
osztályfőnökeik vezetésével egyéni módon gondoskodtak az igazi
vadnyugati hangulatról egy-egy kis mókás bemutatóval. A vidám
felvonulás után pedig az este jó hangulatú diszkóval zárult.

Közös produkcióval léptek fel az iskolások

Február 6-án délelőtt tartották az óvodában a farsangi mulatságot. Az ügyes, kreatív anyukáknak köszönhetően szebbnél
szebb jelmezekbe öltöztek a gyermekek.
Az egész délelőtt a mulatságról, vidámságról szólt. Volt, aki hercegnőnek, pókembernek, medvének, katonának, tündérnek, sellőnek, kalóznak, vagy éppen nyuszinak öltözött be. Nagy sikere volt a
kicsik körében a tréfás kis versenyjátékoknak és a tombolának is.
Katica csoport

Kisvakond csoport

Muzsikával kezdték a napot

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő ...
semmi mással nem pótolható ... Zene nélkül nincs teljes
ember.” – Kodály Zoltán gondolatához hűen a harsányi
iskola nagy gondot fordít a diákok zenei nevelésére. Az
énekórák mellett lehetőséget biztosítanak zeneiskolai képzésnek, rendszeresek az iskolai hangversenyek, valamint
a Miskolci Nemzeti Színházzal közös pályázat keretében
is bővíthetik a tanulók a zenével kapcsolatos ismereteiket.
A zenéhez szorosan kapcsolódik a tánc, ebben a tanévben
néptáncoktatás is színesíti hétköznapjaikat.
Január 24-én a Muzsikás együttes rendhagyó iskolai
énekórájával indult a nap. Kicsik és nagyok jókedvűen daloltak, mondták a „csujogatót”. Az éneklés mellett hangszerismeretre és néprajzi ismeretekre is szert tehettek. A színvonalas hangverseny kiegészítette az énekórán tanultakat és
felkeltette a gyerekek érdeklődését a népzene iránt.

Micimackó csoport
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Harsány Község
Önkormányzatának
2013. 1. féléves
rendezvénynaptára
Az 1848-49-es Forradalom
és Szabadságharc ünnepe
Március 15. (péntek) 11 óra
Helyszín: Községi főtér

Költészet Napi Szavalóverseny

Április 11. (csütörtök) 16 óra
Helyszín: Közösségi Ház
Szavalóverseny és gyermekrajz-kiállítás
a Közösségi Házban

Föld napi rendezvény

Április 22. (hétfő) 9 óra
Helyszín: önkormányzati
intézmények, közterek
Virágültetés, parkrendezés, takarítás

Madarak és Fák Napja –
kirándulás, erdei séta Harsány
környékén

Május 11. (szombat) 9 óra
A gyülekező helyszíne: a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola udvara

Plébániák Napja

Május 11. (szombat) 8 óra
Helyszín: Katolikus Plébánia

A harsányi Hunyadi Majorett gálája
Május 24. (péntek) 19 óra
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános
Iskola tornaterme

II. Harsányi Hárs Fesztivál
Május 25. (szombat) 10 óra
Helyszín: Községi sporttelep

Nemzeti Összetartozás Napja
(Trianoni megemlékezés)
Június 4. (kedd) 10 óra
Helyszín: Községi főtér

Általános Iskolai Ballagás

Június 15. (szombat) 10 óra
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola

I. Harsányi Szürkemarha Fesztivál
Augusztus 17. (szombat) 9 óra
Helyszín: Szilvási-tanya és környéke

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

Meghívó

Harsány Község Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt és Kedves Családját az

1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
165. évfordulója alkalmából

2013. március 15-én 11 órai kezdettel rendezendő községi ünnepségre!
Helyszín: Harsány község főtere
Ünnepi beszédet mond: Bihari Lajosné alpolgármester
A megemlékezésen közreműködnek:
a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói,
a Harsányi Kéknefelejcs Népdalkör,
a Singing Mothers kórus

Szabó Gergely
polgármester
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