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A vers örök

József Attila születésnapján ünnepeljük a költészet napját. Április 11-én
szavalóversenyt szerveztek az óvodásoknak és iskolásoknak a megújult
Közösségi Házban. A programot
Fábián Ágnes könyvtárvezető Weöres
Sándor Dongó című megzenésített
versével nyitotta meg.

Édesanya
Mi mindent tesz értünk, mit
áldoz érdekünkben, mennyi időtenergiát fordít ránk és értünk,
elképzelni, felsorolni is sok lenne.
Életünk első kilenc hónapjában is féltve óv, őriz, táplál. Aggódva figyeli
önálló életünk első mozzanatait, segíti lépteinket, törekvéseinket. Biztosítja számunkra a szeretetteljes, békés családi légkört, a nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet. Úgy tanít, vigyáz, nyesegeti vadhajtásainkat, finoman
terel a jó útra, hogy közben egyéniségünk, szabad akartunk ne szenvedjen
csorbát. Óvó szárnyai között bontakozhat személyiségünk, formálódhatunk felnőtt emberré.
Önmagát háttérbe helyezve, alárendelve édes küldetésének, boldogan,
csillogó szemmel vállalja az anyaság terheit. Nem gondol a fáradtságra,
nehézségekre, csak gyermekét, gyermekeit látja, gondolataiban tervez, aggódik, segít. Egy anya bármit megtenne gyerekéért, és ezt igazán akkor
érezzük át, mikor nekünk is saját gyermekünk születik. Akkor értjük meg
és értékeljük igazán, amit kaptunk. Kérnünk sem kellett, sokszor meg sem
köszöntük, mégis folyamatosan megkaptuk. De eljön az az idő, amikor azt
a mérhetetlen sok önzetlenséget, feltétel nélküli szeretetet, gondoskodó
törődést viszonozhatjuk, meghálálhatjuk, amit Édesanyánktól kaptunk.
Anyák napja alkalmából őszinte tisztelettel, mérhetetlen elismeréssel
és végtelen szeretettel köszöntsük az Édesanyákat, Nagymamákat, és
ugyanezen érzésekkel forduljunk hozzájuk az év minden napján! Háláljuk meg és viszonozzuk nekik nap mint nap mindazt, amit életünk során
kaptunk és kapunk!
Szabó Gergely
polgármester

Versmondó óvodások:
Kocsis Bernadett, Czingula Eszter, Bernáth
Boglárka, Bernáth Gréta, Barsi Hédi, Bacsó Panna, Magyar Mihály, Székely Lili,
Szabó Zalán, Árvai Gréta, Barsi Luca Szilvia, Fábián Emília. Székely Anna 1. osztályos tanuló Weöres Sándor Csiribiri című
versét énekelte el zenei kísérettel.
Versmondó iskolások:
Sánta Orsolya, Czingula Anna, Czár Botond, Hegedűs Bálint, Szűcs Kende, Bolla
Áron, Búzás Gréta, Szomolya Emőke,
Bernáth Bettina, Tresánszki Ágota, Balog
Klaudia, Szabó Viktória, Terjék Dominika.
A zsűri tagjai: Takácsné Oczela Csilla,
dr. Kun Éva, Kántorné Tóth Zsuzsanna,
Bihari Lajosné és Barczi Lajosné voltak,
akik az összes fellépőt emléklappal és ajándékkönyvvel jutalmazták. Az alsó és felső
tagozatban kimagasló verseléséért Szűcs
Kendét és Bernáth Bettinát jutalmazták.
A Kéknefelejcs Népdalkör helyi gyűjtésű
népdalok előadásával és megzenésített versek éneklésével vett részt a rendezvényen.
Szabó Gergely polgármester megköszönte
a színvonalas rendezvény szervezőinek és
a felkészítő pedagógusoknak a munkáját,
illetve gratulált a gyerekek előadásához.
ISKOLAI MEGEMLÉKEZÉS Versekhez készítettek illusztrációkat az iskolások. Az alsósok József Attila Altató
című versét, a felsősök évfolyamonként más-más
költeményt ábrázoltak képekben. A költészet napja
alkalmából a versmondó versenyre készülő tanulók
előadták szavalataikat. Az iskolai versfát a gyerekek
által gyűjtött szép idézetekkel díszítették fel.
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Minden mese valahogy így kezdődik: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl…
…ott, ahol az ég a vízzel összeér és aranysárga homok ropog a talpunk alatt…
…ott van Rodi Garganico.

Elsöprő harsányi siker Olaszországban
Egy apró félszigeten egy apró város
Olaszország keleti partján, mely úgy benépesedett a fesztivál alkalmából, mintha nyaralási főszezon lenne áprilisban.
Sorban álltak a hatalmas nemzetközi autóbuszok a tengerparti parkolókban, érkeztek görögök, törökök, németek, franciák, litvánok, angolok, amerikaiak, és
természetesen érkeztünk mi, magyarok.
A Kiss Kata Zenekar és a Harsányi
Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói és tanárai, Szabó Gergely polgármester kíséretében érkezett, hogy képviselje
Magyarországot a XI. Nemzetközi Iskola
Fesztiválon „A Zene Benned van!” új zenei-oktatási programmal.
A táj szépsége láttán szinte azonnal
elillant a fáradtságunk, amit a 24 órás
utazás okozott.
Egész héten délutántól egészen késő
éjszakáig tartottak a selejtezők, ahol minden nemzet felvonulhatott a színpadra és
bemutathatta saját kultúráját, ki táncban,
ki énekben, zenében vagy versben.
Emlékszem, csütörtök este volt, amikor először színpadra léphettünk. A
gyerekek szemében eddig soha nem látott izgalom tükröződött, kicsi kezükkel
szorították az enyémet, éreztem, hogy
mennyire átérzik ennek a versenynek a
fontosságát. Hiszen ők voltak azok, akik
vállukon vitték Magyarországot a dicsőség kapuja felé, ők, akik még pár nappal
ezelőtt az iskolapadban ültek a Harsányi
Általános Iskolában, most mintha megfordult volna velük a világ, megmutathatták, hogy kik vagyunk mi, magyarok!
Rendkívül jól sikerült a selejtezőn való
részvételünk, a gyerekeknek és nekünk is
hatalmas erőt adott, hogy Polgármester Úr
a lelátó tetejéről büszkén lengette a magyar
zászlót az előadásunk alatt. Még aznap este
kiderült, hogy a magyar csapat bekerült a
szombati döntőbe! Határtalan volt a boldogságunk! A következő napok próbákkal,
kirándulásokkal és délutáni fürdőzéssel
teltek a tengerben, még az sem zavarta a
gyerekeket, hogy a tenger 16 fokos volt...
Szinte kibírhatatlan kánikula tombolt.
A döntőbe 12 ország produkciója
került be. Titkon reméltük, hogy a díjazottak között leszünk, de arra senki nem
számított, hogy megnyerjük a versenyt.
Büszkén vettük át az első díjat fémjelző
oklevelet és emléktárgyat. De a meglepetés csak ezután érkezett: a magyar csa-

Az Iskolafesztivál első díja mellett Olaszország Köztársasági Elnöke egy magas rangú állami
kitüntetéssel ismerte el a magyar csapat teljesítményét és az oktatási program színvonalát
pat kapta meg azt az olasz köztársasági
érdemrendet, amit 10 évente egyszer
ad az olasz állam a kultúra és az oktatás ápolásáért. Majdnem leszédültünk a
színpadról, ennél nagyobb és a munkánkat elismerő kitüntetést nem kaphattunk
volna. Az állami kitüntetés mellé Giorgio
Napolitano a következő levelet csatolta:
Az Olasz Köztársasági kitüntetést a magyar Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és a Kiss Kata Zenekar „A Zene Benned
van!” programja az alábbi indokokkal
nyerte el: A magyar csoport, mely polgármesterük jelenlétében érkezett a
XI. Nemzetközi Iskola Fesztiválra egy
olyan magas művészeti szintű produkcióval képviselte hazájának kultúráját
és oktatási színvonalát, mely minden
nemzet előtt példaértékű. A produkciójukban minden olyan elem megtalálható, ami fémjelzi a fesztivált: jellegzetes folklór ruhák, a zene, az ének,
a tánc, a közönség „tanítása”. A zenekarban olyan kiváló zenészek és egyben
tanárok vannak, akik a „A Zene Benned van” módszeren keresztül adják át
a tizenéves felnövekvő nemzedéknek a
tudásukat és értetik meg a gyerekekkel
a hagyományőrzés és a nemzeti identitás fontosságát. A magyarok produkciója magában foglalta a XI. Nemzetközi
Iskola Fesztivál küldetését: a zene nyelvén tökéletesen meg tudták ismertetni
a különböző nemzetiségű diákokkal
saját kultúrájukat.
Giorgio Napolitano
Az Olasz Köztársaság Elnöke

Mit jelent ez a siker nekünk? Csak egy
csepp vagyunk a tengerben, de ez a csepp
most maga lett a tenger... ami újra és újra
megmutatja hatalmasságát és erejét.
Kiss Kata

A köztársasági érdemrendet 10 évente
egyszer adományozzák a kultúra ápolásáért
és az oktatás fejlesztéséért
A XI. Nemzetközi Iskolafesztivál
résztvevői és kitüntetettjei:
Szabó Gergely – Harsány Község polgármestere
Bikics Tibor Bálna – „A Zene Benned
van!” program vezetője
Kiss Kata – énekesnő
Takácsné Oczela Csilla – iskolaigazgató
Tóth Ádám – népi hegedűművész
Kiss Gábor – szólógitár
Dudás Zita – néptáncművész
Juhász Gábor – néptáncművész
Ányos Gábor – hangtechnikus
A gyerekek:
Baráth Kristóf
Czinege Szonja
Varga Zsófia
Fegyverneki Lilien
Krajnyák Ágnes

Csizmadia Bálint
Farkas Szidónia
Dósa Alex
Szűcs Kende
Fehér Luca
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Gyerek- és családbarát óvoda
Külsőleg és belsőleg is fejlődik,
szépül, színesedik óvodánk. A már
megkezdődött fejlesztésnek köszönhetően szeptemberben már új
csoportszobákkal, több játékkal,
átépített, gyerekbarát udvarral várják
az ovisokat. A Hársfavirág Óvoda
azonban nemcsak környezetében,
hanem lehetőségeiben is vonzó szülőknek és kicsiknek egyaránt.

A sportolás, mozgás, szellemi és érzelmi
fejlesztés, az iskolába kerülés előtti években is meghatározó. Az Önkormányzat
anyagi támogatásának köszönhetően
óvodánkban több ingyenes lehetőség
közül választhatnak a családok, melyek
kiemelt előnye, hogy a foglalkozások
óvodaidőben zajlanak, így nem kell a
szülőnek még délután vinnie gyermekét
különórákra. Az ovisok járhatnak: angol,
hittan, logopédia, néptánc, foci foglalkozásokra, a tanköteles gyermekek pedig
április közepétől heti két alkalommal
mozgásos fejlesztésen vehetnek részt.
A mozgással történő idegrendszeri
fejlesztés, felzárkóztatás területei:
– a gyermek egész személyiségével foglalkozva előre megtervezett motoros és
percepciós képességfejlesztés,

– a nagymozgásokkal együtt a rugalmasság és az egyensúlyérzék fejlesztése,
– a helyes mozgásminta bemutatása és
begyakoroltatása,
– minden gyermeket a saját szintjéhez
mérten fejleszteni, egyéni feladatok otthoni gyakorlásával megerősítve,
– a foglalkozások során felmerülő észlelési
(látás, hallás, tapintás), megértési, figyelmi, feldolgozási stb. nehézségek sejtetik az
első osztályban várható problémákat – a
hiperaktivitás, agresszív magatartás, kialakulatlan feladattudat- és tartás, megértési, tanulási és koncentrációs nehézségek,
figyelemzavar, ügyetlenség, koordinációs
problémák... stb. enyhítése, kiküszöbölése.

A szülők, óvodapedagógusok, a mozgásos fejlesztés együttesen teszik a kicsiket kiegyensúlyozott,
érdeklődő, kíváncsi kisgyermekekké

EREDMÉNYEK Az észlelési és mozgási
funkciók ebben a korban fejleszthetőek a
legoptimálisabban, hiszen ekkor alakul ki
ezen funkciók egyensúlya. Könnyedséggel és játékossággal a tanulási folyamat is
pozitív élménnyel tölti fel a gyermekeket.
„A februártól működő csoportban szinte
észrevétlenül változtak előnyükre a gyerekek. Pozitív változások: a feladattudatés tartás javulása, kitartóbb figyelem,
rendezettebb viselkedés... Önbizalmuk
„kivirágzik” – nem félnek az új feladattól,
hanem örömmel próbálják azt megoldani. Mozgásuk kivitelezése, koordinációja

finomabb, pontosabb. Sikerélményeik
vannak, amelyek ösztönzőleg hatnak az
új feladatok, kihívások megoldására is.
Remélem, a most kezdő csoportok is hasonló kedvező eredményeket mutatnak
majd. Azt hiszem, mosolygós óvodásként
kell, hogy elinduljanak az iskola felé. Ez
egy érési folyamat és egy csapatmunka
eredménye. A szülők, óvodapedagógusok,
a mozgásos fejlesztés együttesen teszik
gyermekeinket kiegyensúlyozott, érdeklődő, kíváncsi kisgyermekekké.” – mondta
el Magyar Márta fejlesztőpedagógus, a
szenzomotoros fejlesztés oktatója.

TAVASZI HANGVERSENY Anyák napja alkalmából rendeztek
hangversenyt a zeneiskolások és a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola tanulói a Közösségi Házban április végén.
FÖLD NAPJA AZ ÓVODÁBAN A hagyományokhoz

híven virágokat ültettek
az ovisok április 22-én:
a gyerekek, óvónénik,
dajkanénik a szülőkkel közösen töltötték meg palántákkal a virágosládákat.
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Aktuális önkormányzati munkák
A Start Közmunkaprogram
részeként elkezdődött a Bújpince belső takarítása-felújítása, pinceházában megkezdték a vizesblokk kialakítását.
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Programok
Május 5. vasárnap
16 órától

Zenés köszöntő műsor

„Nincs senki olyan jó,
nincs senki olyan szép,
Nincs senki olyan, mint az én anyám”
Helyszín: Közösségi Ház
Május 11. szombat
10 órától

Plébániák napja

Helyszín: Római Katolikus Plébánia

A közmunkás dolgozók helyreállítják a megcsúszott rézsűt a műfüves pálya felett; folyamatosan
kaszálják a sportpályát és a közterületeket.

Május 12. vasárnap
10 óra 30-tól

Konfirmálás

Helyszín: református templom
A Föld napja alkalmából több száz tő virágot
ültettek a közterekre,
muskátlisládákkal díszítették a villanyoszlopokat, valamint a buszmegállókat.
Kitakarították a vízelvezető árkot a
gyógyszertárnál és a Móricz Zsigmond
utcában, emellett betöltötték a kátyúkat
az Esze Tamás utcában.

Május 20. hétfő
17 órától

Pünkösdölő

Helyszín: Közösségi Ház
Május 24. péntek
14 órától
Egészségnap (szűrések, előadások)
Helyszín: Közösségi Ház
Május 25. szombat
8 órától
Élő rózsafüzér a falu védelmében
Gyülekező: Római Katolikus templom

Búzát, burgonyát, borsót, babot, sárgarépát, zöldséget és fűszerpaprikát ültettek a
szociális földmunkaprogram keretében.
Az önkormányzat mintegy 10,5 hektáron
gazdálkodik, a fennmaradó területen kukoricát vetnek majd.

Június 1. szombat
9 órától

II. Hárs Fesztivál

változatos programokkal
Helyszín: Községi Sporttelep
21 órától utcabál

Új közlekedési táblák

Az aszfaltozott utak védelmére és a mellékutcák forgalmának biztonságosabbá tétele céljából Harsány Község
Önkormányzata új közlekedési jelzőtáblákat helyezett
ki a községben az alábbi helyekre:

– 5 tonnás súlykorlátozó tábla: a Klapka György utcához,
az Arany János utcához, a Petőfi Sándor utcához, a Dózsa
György utca és Major utca kereszteződéséhez;
– elsőbbségadás kötelező tábla: a Major-Magtár utcák, valamint a Major-Tölgyfa utcák kereszteződéséhez, a MalomMunkácsy utcák kereszteződéséhez;
– egyenetlen úttest és 20 km-es sebességkorlátozó tábla: az
Esze Tamás utcához.

HELYZETKÉP AZ ÓVODABŐVÍTÉSRŐL Jó ütemben halad az óvodafejlesztés: az utcafronton lekerült a zsaluzat a támfal elejéről és az új épületrész falazását is megkezdték.

Harsányi Tükör Kiadja: Harsány Község Önkormányzata. Megjelenik: 700 példányban.
Felelős szerkesztő: Molnár Zsanett. A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: Harsány, Kossuth u. 65. Tel.: 06-70/609-0377. E-mail: foszerkeszto@vipmail.hu.
Tördelő-szerkesztő: TP. Nyomdai munkák: Pető Nyomda, Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Felelős vezető: Pető György. Tel.: 49/414-000.

