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A testvéri 
összetartozás jegyében

Partnertelepülési megállapo-
dás megkötésével emlékezett 
és ünnepelt településünk a 
Nemzeti Összetartozás Nap-
ján. A község önkormányzata 
oktatási, önkormányzati, 
kulturális, civil, gazdasági, 
idegenforgalmi és sport terü-
leten kíván szorosan együtt-
működni a sóbányájáról híres 
erdélyi Parajddal.

A két település vezetőinek közös elvei, 
gondolkodása, a nemzetről és testvéries-
ségről vallott felfogása vezetett el addig a 
felemelő és ünnepélyes pillanatig, hogy 
kézjegyükkel lássák el a testvértelepülési 
okiratot, ezzel szentesítve a két község 
lakóinak összetartozását.

A nagy érdeklődésre számot tartó 
rendezvényen Szabó Gergely polgár-
mester köszöntőjében hangsúlyozta, 
hogy a vér nem válik vízzé, és bármi-
lyen erő is akarja a nemzetet darabjaira 
szedni, nem fog sikerülni, ha a határon 
inneni és túli testvérek szorosan egy-
más kezébe kapaszkodva, közös erővel, 
akarattal őrzik népünk értékeit és építik 
a nemzetünk jövőjét.

ÖSSZETARTOZÁS Bokor Sándor, Parajd 
polgármestere ünnepi gondolataiban ki-
emelte: „egy az Isten, egy a nemzet”. Az 
erdélyi magyaroknak soha nem szűnt meg 
a szívük magyarként dobogni, és nagy 
örömmel köszöntötte, köszönte az anya-
országhoz való kötődés, tartozás kifejezé-
sének minden lehetséges formáját. A két 
település kapcsolatára a harsányi egyházak 
képviselői kérték Isten áldását, valamint a 
baráti és testvéri szövetségkötést köszön-
tötte Tállai András önkormányzati állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselője is. 
A rendezvényt Kovács Emilné szavalata, a 
Kéknefelejcs Népdalkör produkciója és a 
Kiss Kata Zenekar hazaszeretetről szóló 
dalai tették még emelkedettebbé. 

LÁTOGATÁS A TELEPÜLÉSEN Június 3-án 
az esti órákban érkezett Harsányba 
a négyfős delegáció Parajd község-
ből, Romániából, Hargita megyéből. A 
vendégek másnap Szabó Gergely pol-
gármester vezetésével körbejárták az 
intézményeket, a helyi óvodát, iskolát, 
Polgármesteri Hivatalt és Közösségi 
Házat. Az intézményvezetők bemutat-
ták intézményeik működését, majd a 
tanácskozást tovább folytatták egy kö-
zös ebédnél, ahol meghívott vendégek 
voltak községünk képviselő-testület-
ének tagjai és az egyházak vezetői. A 
délután folyamán közösen megnézték 
a harsányi halastavat és ellátogattak az 
ipari centrumokba. 

A parajdi delegáció tagjai megtekintették településünket, meglátogatták 
az intézményeket, és zárásként ünnepélyes keretek között aláírták a megállapodást, valamint 

megemlékeztek azokról a magyarokról, akiket elválasztottak az anyaországtól
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PROGRAmOk Már a reggeli órákban 
megérkeztek a helyi kézművesek és vállal-
kozók, akik portékáikat árulhatták egész 
nap és volt közöttük olyan is, aki közben 
apró fogásokat, elkészítési fázisokat mu-
tatott és tanított kicsiknek, nagyoknak 
egyaránt. Velük párhuzamosan kezdetét 
vette a „Harsányi ízek” főzőverseny, mely-
nek győztese a Zumba csapat lett. Ezzel 
egyidejűleg kispályás labdarúgó torna és 
büntetőrúgó verseny zajlott a műfüves 
pályán Takács Attila vezetésével. 

JÁTSZÓHÁZ A gyermekeknek számos 
szórakozási lehetőség állt rendelkezé-
sére: a „Virgonckodó” népi játszóházon 
át a lufihajtogató bohócig, arcfestés, 
gyöngyfűzés, „Zenebölcsi” és műanyag-
motor-verseny. A különleges fajátékok 
lekötötték a kicsiket és szülőket egyaránt. 
A gyerekek ingyen pólót kaptak, melyen 
a Hárs Fesztivál emblémája szerepelt. 

ZENEI ÉLmÉNYEk Ebédidőben jó ebédhez szólt a nóta 
a Kéknefelejcs Népdalkör közreműködésével. Délután 
a „Zene benned van!” oktatási program bemutatóját 
láthattuk, fellépett a Kiss Kata zenekar, valamint a Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskolai tanulói, majd kutya-
szépségversenyt és ügyességi bemutatót láthattak az 
érdeklődők. Közben a Majorette csoport táncos lányai 
süteményekkel kínálták a közönséget, cserébe egy kis 
támogatásért. A zumbabemutató nagy sikert aratott a 
nézők körében, s megalapozta a hangulatot a „Harsány 
legerősebb embere” című versenyre. 

VERSENYEk A „Legfinomabb süteményeink” versenyre a 
nap folyamán 13 óráig lehetett nevezni édes és sós kate-
góriában. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, így külön-
díjakkal is jutalmazta a versenyzőket. Legvégül, de nem 
utolsó sorban pedig azt is megtudhattuk, hogy a „Helyi 
borok versenyén” Petro Barnabás és Terjék László borai 
voltak a legízletesebbek a zsűri értékelése alapján. Igazán 
jó hangulatú és tartalmas nap volt számos lehetősséggel, 
köszönet érte a szervezőknek és közreműködőknek.

II. Harsányi Hárs Fesztivál
Harsány község Önkormányzata június 1-jén Hárs Fesztivált rendezett a község lakosságának. Az 
időjárás viszontagságai miatt a helyszínt módosítani kellett, ám ennek ellenére a rendezvény sike-
rét semmi nem akadályozta.

LOVASbEmuTATÓ 
A fesztivált a Kisgyőri Lovas Klub be-
mutatója színesítette.

Rönkhajítás
1. Kiss Norbert, 2. Juhász 
Dávid, 3. Dósa Emil

Süteménysütő verseny
Sós kategória
1. Dudás Ágnes, különdíj: 
Hegedűs Jánosné
Édes kategória
1. Arnóczkiné Arnóczki Ildikó, 
2. Zuti Józsefné és Papp 
Jánosné, 3. Bián Józsefné
Különdíj: Zumba csapat
Legszebb sütemény: 
Dudás Ágnes
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Régi-új kezdet 
a labdarúgásban
Ismét Markov Tamás irányítja a Harsány SE 
felnőtt labdarúgócsapatát. Az egyesület veze-
tősége a közelmúltban egyezett meg a szakem-
berrel a folytatásról.

A korábban Harsányban szép sikereket elérő Markov Tamás a 
legutóbbi félévet a Borsod megyei I. osztályú Sajóbábonyban 
töltötte játékos-edzőként. A szakember itt is letette a név-
jegyét, hiszen az őszi szezon után a 9. helyen álló együt-
test, a bajnokság végére egészen az 5. helyig repítette előre. 
Markov Tamás szép emlékeket őriz a harsányi időszakról, 
ahol végig rendkívül korrekt viszonyt ápolt az egyesület 
elnökével, a vezetőséggel és a csapat tagjaival egyaránt. A 
szakember többek között ezért, valamint a klub vezetői által 
előrevetített komoly célokért döntött a visszatérés mellett. 
„Van egy félbeszakadt ügyünk is, hiszen tavaly télen úgy tá-
voztam Harsányból, hogy az első helyen álltunk a bajnok-
ságban, de a csapat sajnos a végén lecsúszott a dobogóról. 
Bízom benne, hogy jövőre oda tudunk majd érni a dobogós 
helyekre. Egy ütőképes csapat és a klubvezetés tekintetében 
Szabó Gergely polgármesternek, a sportegyesület elnökének 
személye garancia lehet a kitűzött célok elérésére.” – fejezte 
ki reményét Markov Tamás. A szakember elmondta továb-
bá, hogy nagyon sok a fiatal, tehetséges és tettrekész játé-
kos, akik sikerre éhesen várják a következő évet.

„Korábban több évig együtt dolgoztunk Markov Tamással, és 
kijelenthetem, hogy ez az időszak egyértelműen sikeres volt a csa-
pat életében. Tamás egy korrekt, ambiciózus és felkészült szak-
ember, akivel közösen nagy célokat tűzhetünk ki. Az idei gyengébb 
szereplés után azt szeretnénk, hogy jövőre a dobogón fejezzük be 
a bajnokságot.” – emelte ki Szabó Gergely, a Harsány SE elnöke. 
A klub vezetősége és a felnőtt csapat régi-új vezetőedzője már 
a jövő évi játékoskeret kialakításán és a céloknak megfelelően 
minőségi labdarúgók leigazolásán fáradozik. Az biztos, hogy 
Harsányban folytatja pályafutását Hegedűs Pál a DVTK-tól, 
valamint a szintén Diósgyőrben futballozó Szabó Dávid. A 
csapathoz csatlakozott továbbá Vass Tamás és Szigeti Tamás 
a Sajóbábony együttesétől, illetve Schmidt László, Hegedűs 
László és Gönczi Norman Szirmabesenyőről. A HSE tagja 
lesz jövőre Illés Tamás, a megyei II. osztály ezüstérmesének, a 
Sajósenye csapatának házi gólkirálya.

bAJNOkI bRONZÉREm Takács Attila edző színvonalas szakmai 
munkájának köszönhetően településünkön erős és nívós után-
pótlásképzés folyik, melynek a legnagyobb bizonyítéka, hogy az 
ifi csapat negyedik éve a dobogón végez a bajnokságban. Ennek 
köszönhetően minden évben jól képzett harsányi játékosok ke-
rülhetnek fel az első csapat keretébe, így a helyi játékosok ará-
nya a Harsányi SE-nél az egyik legmagasabb a megyei II-ben. 
„Szeretnék köszönetet mondani Takács Attilának, hogy a baj-
nokság tavaszi szezonjában elvállalta a felnőtt csapat irányí-
tását is, és a nehézségek ellenére végig kitartóan, szívvel lélek-
kel végezte a rá bízott feladatot. Ezúton szeretnék gratulálni 
a Harsányi SE ifjúsági csapatának a bajnoki bronzérem meg-
szerzéséhez!” – mondta el Szabó Gergely klubvezető.

Miniszteri elismerés

Miniszteri elismerésben részesítette Balog Zoltán, az Emberi Erő-
források Minisztere Harsány Község Önkormányzatát, a Harsányi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskolát és a Kiss Kata Zenekart május 
29-én a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Országos Pe-
dagógusnapi Ünnepségen. Az elismerést „A Zene Benned van!” 
elnevezésű oktatási program támogatásáért, kidolgozásáért, az 
április 16–20. között Olaszországban megrendezett XI. Nem-
zetközi Iskolafesztivál megnyeréséért adományozta. Az országos 
rendezvényen gratuláltak a harsányiaknak az Olaszország Köz-
társasági Elnökétől kapott magas rangú állami kitüntetéshez is. A 
nagyszabású eseményen a harsányi csapat bemutató műsorával 
kedveskedtek a több száz díjazott pedagógusnak. 

ÖNkÉNTES uTcASZÉ-
PíTÉS A Petőfi utca 
lakói, a Föld napja 
alkalmából, önkénte-
sen az utca szépíté-
sébe fogtak. A lakók 
a virágokat közösen 
vásárolták és ültet-
ték el, azóta is együtt 
gondozzák. 

HARSÁNYI SIKEREK 
A BÜKK-KUPÁN
Ebben az évben Kisgyőr adott otthont a több mint 30 éves hagyományokkal  ren-
delkező Bükk-kupának. A tanév végi legnagyobb sportversenyen a házigazdán kívül 
Bükkaranyos, Bükkábrány, Bükkszentkereszt és Harsány csapatai mérhették össze 
atlétikából, labdarúgásból és kézilabdából ügyességüket.

Tanulóink rendszeres edzésekkel és nagy izgalommal készültek a megméretésre, 
melynek meg is lett az eredménye. Csapatunk sok érmet gyűjtött az atlétikai számokban: 
Kiss Balázs távolugrásban és 80 m-es futásban is aranyat, Molnár Máté távolugrásban 
aranyat és 60 m-es futásban ezüst érmet kapott. A dobogó harmadik helyére négy tanu-
lónk állhatott: Bazsó Bianka távolugrásban, Somosi Patrícia 60 m-es futásban, Harsányi 
Anita 400 m-es futásban és Bene Ákos 300 m-es futásban. A labdajátékok területén is 
kiválóan teljesítettek csapataink, leány kézilabdázóink az első helyen végeztek, Harsányi 
Anita lett a Gólkirály. A fiúk is sorra aratták a győzelmeket, de a Bükkábránnyal játszott 
döntetlen eredmény miatt holtverseny alakult ki, így a gólarány alapján a második he-
lyezést érték el. A legjobb kapus nagyszerű védésével Daróczi Gábor lett. Az összesített 
eredmény alapján iskolánk második helyezést ért el. Gratulálunk a versenyzőknek és a 
felkészítő tanároknak a szép eredményhez! 

Az ünnepélyes díjátadás pillanata

Virághné Varga Erika HT
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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: Tóth Péter. Nyomdai munkák: Pető Nyomda, 3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Felelős vezető: Pető György. Tel.: 06 49/414-000.

A szárny megnőtt,üresen áll a fészek
„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek.

Csak álom volt a szép diákvilág.
S mint fecske az alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

(Ady Endre)

Ballagási ünnepségünkön 15 diák vette vállára a ballagási tarisznyát. Mindnyájan izgatottan várták ezt a napot. Meghatódva 
búcsúztak tanáraiktól, diáktársaiktól, és könnyes szemmel köszönték meg szüleiknek a sok-sok szeretetet és törődést. A követ-
kező tanévben 1 tanuló gimnáziumban, 9 tanuló szakközépiskolában, 5 fő pedig szakiskolában folytathatja tovább tanulmányait. 
Tanulmányaikhoz és életük további alakulásához kívánok nekik sok sikert, erőt és kitartást! czinegéné makán beáta 

osztályfőnök

Óvodai ballagás
Június 7-én, délután rendeztük meg a nagyóvodában a Mi-
cimackó és a Katica csoport évzáró és ballagási ünnepsé-
gét. A két csoportból 21 nagycsoportost búcsúztattunk el, 
ők szeptemberben már iskolába fognak járni. A Kisóvodá-
ban a Kisvakond csoport évzáró, ballagási ünnepségén két 
ovistól búcsúztak el. 

A szorgos előkészületek eredményeképpen színvonalas, 
kedves műsorral köszöntünk el az iskolába induló gyerekektől 
és a nevelési évtől. A ballagó gyerekek hasznos ajándékot kap-
tak az iskolai tanulás kezdéséhez. Nagyné Sír Ildikó

Hunyadi majorett Gála Június 6-án a kis és a nagy majorettesek 
is megmutatták ügyességüket. Remek kikapcsolódás volt ez a 
szórakozni vágyó közönség számára. A kis majorettesek ebben 
az évben új botokat és szép új ruhákat kaptak. Támogatónk az 
iskolánk alapítványa volt. A Gála és a Hárs Fesztivál „szeretetsüti” 
adományaiból a ruha megvarratására került sor. Az utóbbi 3 hó-
nap a gyerekeinknek tandíjmentes volt. Ez egy magánszemély 
szponzorálásával valósulhatott meg. Itt szeretnénk megköszönni 
támogatónknak a segítséget. Fábián Ágnes koordinátor

Terjék Dominika Harsány községért végzett 
kimagasló tanulmányi, sport és közösségi 

tevékenységéért önkormányzati elismerést 
vehetett át Szabó Gergely polgármestertől

Ballagó nyolcadikosok (balról jobbra): Terjék Dominika Edit, Szilvási János, Szabó Viktória, 
Rafael Bettina, Mészáros Ákos, Kiss Balázs János, Harsányi Anita, Dósa Dzsenifer, Csizmadia Dénes, 
Czikó Gábor, Berki Fatime, Báthori Melinda, Bari Emil, Balog Tamás, Balázs Barbara

A Kisvakond csoportból elballagott: Árvai Gréta és Barsi Luca 
(Fotó: Kiss Péterné)

A Katica csoportból iskolába megy: Mike Ruben, Bernáth Boglárka, 
Bernáth Gréta, Bacsó Panna, Pusztai Ádám, Balog Viktória, Barsi Hédi

A Micimackó csoporttól elbúcsúzott: Sipos Róbert, Gulyás Gábor, 
Szedlák Krisztián, Brizmán Norbert, Bazsó Gergő, Ördög Luca, 
Dimény Panni, Kocsis Bernadett, Dévai Véda, Baráth Vivien, 
Kiss Benjamin, Soltész Viktória, Simkó Laura, Zimányi Dzsesszika


