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Harsányi iskolások
a Tehetség Ünnepén
Magyarország soros európai uniós elnökségének idején, 2011-ben fogadták
el azt a nyilatkozatot, melyben magyar
javaslatra minden évben március 25-én,
Bartók Béla születésnapján rendezik
meg az EU-országaiban az Európai
Tehetségnapot.
Hazánkban idén a számos helyszínen zajló
rendezvénysorozat záróeseményeként március 25-én a Hagyományok Házában került
megrendezésre a Tehetség Ünnepe. A gálaest
fővédnöke dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért
felelős államtitkár volt. A nívós rendezvényt
megelőzően az államtitkár meghívására országos sajtótájékoztató keretében beszélt „A
zene benned van” elnevezésű oktatási programról Szabó Gergely polgármester, valamint az immár Harsányban élő Bikics Tibor
programvezető és Kiss Kata énekesnő.
A zene bennük van A nagyszabású kulturális eseményen 10 produkciót láthattak,
amelyen a fellépő számos nemzetközi és
hazai díjat elnyert fiatal tehetségek között
szerepelt a harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola népzenei csoportja is a Kiss
Kata Zenekar által kidolgozott „A zene benned van” elnevezésű tanórán kívüli oktatási

program bemutatóelőadásával. A program
egy olyan egyedi módszer, mely a kortársés a népzene fúzióján keresztül ismerteti
meg a gyerekekkel az autentikus magyar
népdalkincs felbecsülhetetlen tárházát.
A foglalkozásnak komoly értékközvetítő,
identitástudat-erősítő, közösségfejlesztő és
készségfejlesztő hatása van. Az új módszer
lényege nem a konkrét hangszeres oktatás
vagy a néptáncos- és népzenész-képzés, hanem a hagyományőrzés fontosságáról szól.
Egyik kiemelt célja, hogy elvesse a magyar
kultúra magját a gyermekekben, ezáltal
testileg és lelkileg kiegyensúlyozott fiatalokként ismerjék nemzeti hagyományaink
értékeit, és ebből táplálkozva építsék fel leendő életük alapjait.
HAZÁNKAT KÉPVISELVE Az oktatási program sikerét és elismertségét jól tükrözi, hogy
április 16. és 20. között a Kiss Kata Zenekar
és a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola fogja képviselni Magyarországot és hazánk kultúráját az Olaszországban megrendezendő 11. Nemzetközi Iskola Fesztiválon.
A seregszemlén való részvételt a Nemzeti
Tehetségprogram is támogatja. A program
iskolai bevezetése a harsányi önkormányzat
anyagi támogatásával jött létre.

A Zene benned van elnevezésű oktatási program kapcsán
a Duna Televízió Kultikon és Kívánságkosár című műsoraiban is szerepeltek a harsányi diákok

Lemezbemutató
koncert
Második, Házi áldás című lemezének
bemutatóját tartotta Mezőkövesden
a Kiss Kata Zenekar. Március 23-án
a városi keresztutat szerveztek, mely
jótékonysági esttel folytatódott, ahol
fellépett a Matyó Néptáncegyüttes,
valamint a harsányi iskolások.
Keresztút élő szereplőkkel A
különleges és rendhagyó keresztúti
ájtatosságban résztvevő mintegy 2000
résztvevőnek különleges látványban
lehetett része, miután a stáció-képeket
korhű ruhába beöltözött hívek alakították „élő szobor” formában. A városi
keresztút jótékonysági esttel folytatódott, mely során Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány létrehozójának, vezetőjének előadását hallgathatták meg a hívek és az érdeklődők a zsúfolásig megtelt Városi Sportcsarnokban.
házi áldás Böjte Csaba előadását
követően a Kiss Kata Zenekar – Házi
áldás című lemezének bemutató koncertjét hallgathatták meg a résztvevők.
A több mint egyórás műsorban ismert
népdalok is felcsendültek új, könnyed
stílusban. A koncertet többek között
a Matyó Néptáncegyüttes tagjai, valamint Fegyverneki Lili énekes és mesemondó előadása mellett a „Zene
benned van” című tanórán kívüli oktatási programban résztvevő harsányi
Hunyady Mátyás Általános Iskola diákjainak előadása színesítette.
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Önkormányzati körkép

Sokakat érintő változások történtek községünkben, és a fejlesztések, újítások jelenleg is zajlanak. Elkezdődött a Hársfavirág Óvoda bővítési-fejlesztési beruházása, intenzíven működik településünkön a közfoglalkoztatás, helyettesítéssel történik a háziorvosi szolgáltatás. Ezen változásokról beszélgettünk Szabó Gergellyel, Harsány polgármesterével.
– Milyen fejlesztés kezdődött az óvoda
területén?
– Az enyhébb időjárás beköszöntével megkezdődhettek az óvodabővítési munkák.
A beruházásra 117 millió forintot nyert
önkormányzatunk, melyhez ötmillió forint
önerő járul. Ebből az összegből két új csoportszobával bővül az intézmény, emellett
mind a négy csoportszobát új játékokkal,
fejlesztőeszközökkel és bútorokkal szereljük fel. Az udvar is átalakul: új kerítés épül,
a tereprendezés során egy szintbe kerül a
terület, új játékok várják majd az ovisokat
az udvaron. Külön öröm számomra, hogy
a közbeszerzési eljárást egy harsányi cég,
a Szoniszer 2000 Kft. nyerte. Az Önkormányzat lokálpatrióta gazdaságpolitikát
folytat, célunk, hogy a helyi vállalkozókat
erősítsük, harsányi cégek végezzék a munkákat településünkön.
– Milyen munkákat végeznek a közfoglalkoztatásban dolgozók?
– Évek óta példaértékűen vesz részt településünk a közfoglalkoztatásban. Tavaly
az Önkormányzat a közfoglalkoztatás
keretében 88 főt alkalmazott, velük 154 alkalommal kötött munkaszerződést, vagyis a
legtöbben egy év alatt többször is behívásra
kerültek, átlagban 7 hónap időtartamra.
A hagyományos közmunkaprogram
mellett több munkahelyteremtő pályázatot is benyújtott önkormányzatunk.
Második ízben nyertünk jelentős forrást a
szociális földmunkaprogramra, melynek
keretében jelenleg 13 főt foglalkoztatunk.
Másik két győztes pályázat eredményeként a Startmunka programban 35 fő, a
kazánprogramban pedig 2 fő dolgozik.
A hagyományos közmunkaprogrammal

rendben tartását, a parkok
gondozását végzik. Az
intézmények, konyhai,
óvodai kisegítői (konyhalány, takarítónő) munkáit is
közfoglalkoztatás keretében látjuk el.
– Változások történtek
az egészségügy területén is.
– Február 6-án dr. Nemes
László háziorvos levélben jelezte felénk, hogy
Szeptemberben egy teljes mértékben megújult
nem kívánja tovább a
óvoda várja a gyerekeket, pedagógusokat
háziorvosi tevékenységet
folytatni Harsányban. Községünk soron
együtt jelenleg összességében 64 embernek adunk munkát a közfoglalkoztatáson következő képviselő-testületi ülésén pedig
arról tájékoztatott, hogy a magánéletkeresztül. Kiemelten fontosnak tartom
ében történt változások miatt Budapestre
és támogatom azt az elvet, mely szerint
kíván költözni. A legfrissebb hírek szerint
azok az emberek, akik közpénzből kapjelenleg külföldön dolgozik. Településünk
nak juttatást, amennyiben erre képesek,
vezetése mindent megtett és megtesz, hogy
munkájukkal szolgálják a köz javát,
a kialakult helyzetben az egészségügyi
teremtsenek értéket a község számára.
szolgáltatás zavartalanul működjön tovább.
A földmunkaprogramban 14 hektáron
Az Önkormányzat átvette a háziorvosi
önkormányzati mezőgazdasági munkákat,
sertéstartást, konyhakerti és szántóföldi nö- tevékenység működtetését, a helyettesítésre
megbízási szerződést kötött dr. Csimma
vénytermesztést végeznek a közfoglalkozFerenc vattai háziorvossal az új orvos muntatottak, melynek eredményeként évek óta
kába álláásig. Megállapodásunk értelmében
saját magunk teremtjük elő a közétkeztetés
alapanyagainak jelentős részét. A Startmun- Csimma doktor úr azokon a napokon,
amikor Harsányban nem helyettesít (kedd,
ka programban dolgozók az aprítékolásban
csütörtök), Vattán is fogadja a harsányi
és az egykori uradalmi pince felújításában
betegeket a rendelési időben. Kérésemre a
vesznek részt. A tervek szerint a program
harsányi gyógyszertár nyitva tartását a hekeretében a következő időszakban pedig
lyettesítés rendelési idejéhez igazították. A
elkezdődik községünkben a kátyúzás, az
kialakult helyzet megoldásában köszönöm
árkok karbantartása, burkolása, valamint
mindenki támogató segítségét, valamint
a járdaépítés. A hagyományos közmunkaprogram során az intézmények működteté- a lakosok türelmét kérem az új orvossal
sével kapcsolatos feladatokat, a közterületek történő megállapodás megkötésééig! H. T.

Olvadás és áradás

A hirtelen olvadás hatására nagy mennyiségű víz zúdult a településre. A legkritikusabb helyzet a község dombos részét határoló utcákon (Major, Tögyfa, Fenyő, Hársfa, Nyírfa) alakult ki.
A Major utcán az önkormányzat felbontott egy kis átmérőjű
átereszt, mely lelassította és felduzzasztotta a vízfolyást. A barackos határában az önkormányzat vízelvezető árkot készített,
megakadályozva a zártkerti ingatlanok elárasztását. A település vízelvezető rendszere jól működött. A Csincse patak a
tavalyi kotrásnak köszönhetően nem öntött ki, biztonságosan
elszállította a hatalmas vízmennyiséget.
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A Víz Világnapja Március 22-én az iskola tanulói, valamint
pedagógusai kékbe öltöztek. A gyerekek különféle, településünk tavára jellemző vízi és vízparti élőlényeket, növényeket
készítettek papírból, melyet az aulában lévő tavat ábrázoló témafalon helyeztek el. Tóth Péter tógazda diavetítéssel színesített előadást tartott a halastó élővilágáról.

Diákönkormányzati nap Fordított nap keretében minden a
feje tetejére állt: az órákon a diákok vették át tanáraik szerepét,
akik így az iskolapadba kényszerültek. Gazdag programok várták a gyerekeket, melyeket a Diákönkormányzati Választáson
győztes ötödik osztály szervezett számukra: szépségszalon,
táncverseny, karaoke, lufiborotválás, bolhapiac, kártyaparti és
sportprogramok.

Iskolánk tanulói műanyagkupakok gyűjtésében jeleskedtek az év első
hónapjaiban. Aktív tevékenységüknek köszönhetően összegyűjtöttek kb. 80 kg-ot, melyet
a B-A-Z. Megyei Kórház GYEK
részlegének daganatos gyermekek gyógyítására ajánlottak fel.
Az adományt március 12-én
szállították el a Családsegítő
Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal közreműködésével.
Adományozás

ISKOLAI, ÓVODAI
ÉLETKÉPEK

Eseménydús időszakot
tudhatnak maguk mögött a
harsányi iskolások és óvodások. Sport- és kulturális
programok, előadások, foglalkozások közül választhattak a gyerekek. Ezek közül
szemezgettünk.
Kicsi tehetségek, nagy találkozója Ügyesen szerepeltek
óvodásaink Bőcsön „Kicsi tehetségek, nagy találkozója” című
rendezvényen, melyen tizenhárom óvoda mutatkozott be. A
Micimackó csoport „Szita, szita, bóbita” népi táncjátékában
fellépett: Bazsó Gergő - Simkó Laura, Gulyás Gábor - Soltész
Viktória, Babák Ádám - Dévai Véda, Szedlák Krisztián - Baráth
Vivien, Kiss Benjámin - Dimény Panni, Sipos Róbert - Kocsis
Bernadett. Szabó Zalán a „Mese a buta kisegérről”, Magyar Mihály pedig „A brémai muzsikusok” című mesét adta elő.

Mozgásos fejlesztés Óvodánk Katica csoportjában Magyar
Márta gyógypedagógus vezetésével ingyenes szenzomotoros
fejlesztés folyik a tanköteles korú gyermekek számára, mely
mozgással történő idegrendszeri fejlesztést jelent. Az alapmozgások koordinálása (pl. forgások, mászások, egyensúlyi gyakorlatok stb.) stimulálja az idegrendszert, így jótékonyan hatnak a
figyelmi, beilleszkedési, tanulási zavarokra, hiperaktivitásra, a
kialakulatlan feladattudatra, tartási és beszédproblémákra is.
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Tájékoztató

2013. április 1-jétől a háziorvos rendelési ideje a következők szerint módosul:
Rendel: Dr. Csimma Ferenc
vattai háziorvos
Rendelési idő
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13–15 óráig
9–11óráig
11–13 óráig

Tájékoztató

Harsány Község Önkormányzatának
kérésére a harsányi gyógyszertár nyitva
tartási idejét tulajdonosa a háziorvos
rendelési idejéhez igazította.
A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:

A harsányi HUNYADI MAJORETT CSOPORT felhívása
Tisztelt Szülők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 1-jétől a tanév végéig a HUNYADI MAJORETT CSOPORT
foglalkozásain minden gyermek térítésmentesen (ingyenesen) vehet részt.
Várjuk kicsik és nagyok, fiúk és lányok jelentkezését egyaránt!
Tisztelettel megköszönjük szponzorunknak a felajánlást, amivel működésünket biztosítja!
A tánc oktatása a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornatermében pénteken 14 órától zajlik.
Grán Orsolya
táncpedagógus

Fábián Ágnes
koordinátor

13–16 óráig
9–11 óráig
11–13 óráig

Szakmai
konferencia

Kistérségi Gyermekjóléti szakmai tanácskozást szerveztek a harsányi Közösségi Házban, melyen 10 település
polgármesterei, jegyzői, oktatási intézmények vezetői, gyermekvédelmi felelősök, háziorvosok, védőnők, rendőrök
és pártfogók, egyházi vezetők; vagyis a
gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszeri
tagjai éves értékelő beszámolót tartottak munkájuk eredményességéről. A
március 26-ai programon mintegy hatvanan vettek részt.
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