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Parajdi látogatás 
Látogatást tett Parajdon Szabó Gergely polgármester és 
Hegedűs Tamás műszaki vezető július 27-28-án. 
A delegáció tagjai részt vettek a Parajdi Napok rendezvényein, meglátogatták 
a Parajdi Sóbányát és megtekintették a településen zajló beruházásokat. Szabó 
Gergely polgármester a kétnapos látogatás alatt találkozott Moldován Józseffel, 
a térség országgyűlési képviselőjével, Borboly Csabával Hargita Megye Taná-
csának elnökével, Korond és Farkaslaka települések polgármestereivel.

Harsányi Tehetségpont 
Települési szintű regisztrált 
tehetségpont jött létre Harsány-
ban. A tehetséges fiatalokat 
felkutató és fejlesztő rendszer az 
óvodáskortól kezdődően ad ma-
gas szintű képzést több területen. 

A Harsányi Tehetségpont égisze alatt foly-
tatódik az országos szinten egyedülálló „A 
Zene Benned Van!” elnevezésű oktatási 
módszer. A Kiss Kata Zenekar által kidol-
gozott közösségformáló program célja a 
magyar hagyományőrzés és népi kultúra 
megismertetése, a nemzeti identitástudat 
erősítése és a hátrányos helyzetű gyerme-
kek felzárkóztatása. Az oktatási program 
gyakorlati bevezetése Harsány Község 
Önkormányzatának anyagi támogatásával 
valósult meg. „A Zene Benned Van!” sike-
rét és elismertségét jól tükrözi, hogy 2013-
ban a Kiss Kata Zenekar és a Harsányi Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola képviselte 
Magyarországot és hazánk kultúráját az 
Olaszországban megrendezett XI. Nem-
zetközi Iskolafesztiválon, ahol első díjat 
nyert. Ezen felül Olaszország köztársasági 
elnöke magas rangú állami kitüntetéssel 
ismerte el a csoport teljesítményét, és az 
oktatási program színvonalát. (A köz-
társasági érdemrendet 10 évente egyszer 
adományozzák a kultúra ápolásáért és az 
oktatás fejlesztéséért.) 2013. május 30-án 
az Országos Pedagógusnapi Ünnepségen 
Balog Zoltán Emberi Erőforrás Miniszter 
elismerésben részesítette a programot és 
a benne dolgozó gyerekeket. A fejlesztés 

minden gyermekre egyenként kiterjedt 
figyelmet fordít, és differenciált oktatás-
szervezéssel nem hagy elveszni egyetlen 
tehetséget sem ezen a területen.

A Kiss Kata Zenekar által kidolgozott 
„A Zene Benned Van!”  tanórán kívüli 
oktatási program egy olyan egyedi mód-
szer, mely a kortárs- és a népzene fúzióján 
keresztül ismerteti meg a gyerekekkel az 
autentikus magyar népdalkincs felbe-
csülhetetlen tárházát. Komoly értékköz-
vetítő, identitástudat-erősítő, közösség- 
és készségfejlesztő hatása van. Lényege 
nem a konkrét hangszeres oktatás vagy a 
néptáncos- és népzenész-képzés, hanem 
a hagyományőrzés fontosságáról szól. 
Egyik kiemelt célja, hogy a magyar kul-
túrára elvesse a magját a gyermekekben, 
hogy testileg és lelkileg kiegyensúlyozott 
fiatalokként ismerjék nemzeti hagyomá-
nyaink értékeit, és ebből táplálkozva épít-
sék fel leendő életük alapjait. A program 
további célja, hogy az esztétikai – művé-
szeti tudatosság és kifejezőképesség kulcs-
kompetencia fejlesztésének segítségével 
irányítsák a „tehetséges” gyermekeket a 
népzenei és néptáncos pályák irányába, 
olyan „magok” létrehozása, amelyek köré 
a program végén zenekarok, hagyomány-
őrző, alkotócsoportok alakulnak.

A Harsányi Tehetségpont másik te-
hetségfejlesztési területe a Harsányi Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskolában 2011 
szeptemberében bevezetett Ökoiskola 
Program, mely előtérbe helyezi a termé-
szet és a hagyomány értékeinek megis-
mertetését, az egészséges, sportos élet-

módra nevelést. A 
program által a 
harsányi Méhész-
madár Erdei Iskola és Kalandpark terüle-
te és lehetőségei az oktatás színterévé, a 
tanrend szerves részévé váltak. Az iskola 
a pedagógiai programjában, a helyi tan-
tervek, illetve az egyes munkaközösségek 
munkaterveinek kialakításánál is különös 
gondot fordít a környezettudatosságra, a 
környezetvédelemre, valamint az iskola 
fenntarthatóságát célzó nevelési elemek 
minél szélesebb körben történő alkalma-
zására. Például a tanmenetek elkészíté-
sekor a pedagógusok figyelembe veszik 
környezeti és természeti adottságainkat 
és ahol a tananyag lehetővé teszi terep-
gyakorlatokat szerveznek, az órákat ter-
mészetes környezetben tartják pl. erdők, 
vizek, vízpartok, rétek területén.

A program célja elősegíteni a tanulók 
környezettudatos magatartásának, élet-
vitelének kialakulását annak érdekében, 
hogy a felnövekvő nemzedék képes le-
gyen a környezeti válság elmélyülésének 
megakadályozására, elősegítve az élő ter-
mészet fennmaradását és a társadalmak 
fenntartható fejlődését. A program célja 
olyan tájékozott és tevékeny tanulókat 
nevelni, akik kreatív, problémamegoldó 
gondolkodásmóddal rendelkeznek, el-
igazodnak a természet és a környezet, a 
társadalom, a jog és a gazdaság terén, és 
felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni 
vagy közös tetteikben. A program mérhe-
tően jó hatást gyakorol a tanulók előme-
netelére a tantárgyak széles körében.

Szabó Gergely és Borboly Csaba



2013. augusztus 12.2 HARSÁNYI TÜKÖR

Várható útfelújítás
Szabó Gergely polgármester a közelmúltban levélben kezdeményezte dr. Völner Pál Infrastruktú-
ráért Felelős Államtitkárnál a 2515 jelű Miskolc – Harsány – Vatta összekötő útnál évek óta fennálló 
súlyos problémák, élet- és fokozottan balesetveszélyes állapotok tartós és mindannyiunk számára 
megnyugtató megoldását.
Településünk első embere kérte az államtitkárt, hogy segítse elő az 
útszakasz teljes felújításának megvalósulását európai uniós, vagy 
hazai források bevonásával. Dr. Völner Pál államtitkár válaszleve-
le, mely az alábbiakban olvasható, a napokban érkezett meg. A le-
vél kapcsán a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. B-A-Z. Megyei 
Igazgatósága széleskörű egyeztetést hívott össze, melyen részt 
vett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Főosztályvezetője, Har-
sány és Bükkaranyos község polgármestere, a Magyar Közútkeze-
lő Nonprofit Zrt., a Megyei Rendőr Főkapitányság és a Miskolci 
Rendőr Kapitányság, valamint a Borsod Volán képviselői.

MINISZTÉRIUMI ÍGÉRET A megbeszélésen a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviselője dr. Völner Pál, az Infrastruktúráért 
Felelős Államtitkár levelére hivatkozva ígéretet tett arra, hogy 
a Miskolc – Harsány – Vatta útszakasz rendbetételét a jövő 
évvel kezdődően az új útfelújítási program végrehajtása során 
középtávon el tudják végezni.

A felek megegyeztek, hogy a közeljövőben személyesen 
bejárják az érintett útszakaszt és felülvizsgálják a forgalom-
technikai jelzéseket, KRESZ-táblákat, baleseti veszélyforrá-
sokat és gócpontokat. HT
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A régi időkre jellemző, sokak által még nem látott kézi ara-
tást elevenítették fel a július utolsó hétvégéjén Harsányban. 
Szombat délután 17 pár kezdett hozzá hagyományos módon a búza betaka-
rításához. A 17  fér� és 17 asszony, akik még �atal korukban részt vettek kézi 
aratásában nagy lelkesedéssel és örömmel adták át, mutatták be tudásukat 
a �ataloknak.  A fér�ak a búzát lekaszálták, az asszonyok markot szedtek, a 
búzát kévébe kötötték, és utána keresztbe rakták, majd megrakták a szekeret. 
A Szilvási család szervezésében megvalósult program nagyon népszerű volt, 
nemcsak az idősebbek, hanem a �atalok körében is A learatott búzát augusz-
tus 17.-én az I. Harsányi Szürkemarha Fesztiválon fogják hagyományos módon 
cséplőgéppel kicsépelni.

Elkezdődött az önkormányzati konyhakertben a zöldborsószüret. 
Az első szedési ütemben mintegy 300 kg borsót takarítottak be 

az önkormámyzat közmunkásai 

Hagyományos kézi 
aratás Harsányban 

Önkormányzati aratás
Learatta búzáját a harsányi ön-
kormányzat. A Szociális Föld-
program keretében 2,5 hektáron 
vetettek gabonát az önkormány-
zat mezőgazdasági munkásai, 
melyen több mint 6 tonna jó 
minőségű búza termett. 

A takarmányt az önkormányzat sertéste-
lepén nevelkedő jószágok hízlalására fog-
ják felhasználni. Jelenleg 38 db sertés ne-
velkedik a telepen. „A település 2011. óta 
a sertéshús és zöldségfélék előállítása terén 
önellátó. A harsányi önkormányzat orszá-
gosan is elsőként kezdte meg gazdálkodási 
tevékenységét. 2011 tavaszán szántóföldi-
és kertgazdálkodásba kezdtünk, valamint 
megteremtettük a sertéstartás feltételeit. 
Jelenleg 8 hektár területen gazdálkodunk. 
3 hektáron kukoricát, 2,5 hektáron búzát 
termesztünk, míg 2,5 hektárra  konyha-
kerti növényeket ültettünk” – mondta el 
Hegedűs Tamás munkavezető. 

Az önkormányzat által elkészített fel-
mérések és szakmai egyeztetések eredmé-
nyeként pontos adatok állnak rendelke-
zésükre azzal kapcsolatban, hogy milyen 

növényből, milyen mennyiség termelése 
szükséges a konyhai zöldségigény kielégí-
tésére, valamint a közétkeztetésben szük-
séges sertéshúsmennyiség előállítására.

Az Önkormányzat kétszer pályázott 
sikeresen a Szociális Földprogramra, mely 
keretében évente 20 embernek sikerült 
hosszabb távú munkát biztosítani. A pá-
lyázat segítségével traktort, ekét, szárzú-
zót, kapálógépet, vetőgépet szereztek be.

A fentieken túl komoly eredmény, hogy 
a programban résztvevők művelik saját 
konyhakertjüket és az ott megtermelt javak 
felhasználásával javítják életkörülményei-
ket. Ezen felül társadalmi szintű „haszna”, 
eredménye a programnak, hogy növeli a 
célcsoport tagjainak közösségi elfogadott-
ságát, valamint a programban résztvevő 
személy pozitív, követendő példával látja el 
gyermekeit, egyéb családtagjait.

A település vezetése komoly haszon-
ként könyveli el, hogy azon családok, 
amelyeknek munkát adott a közfoglal-
koztatáson alapuló gazdaság, napról nap-
ra rendezettebb, biztosabb körülmények 
között élnek, így gyermekeiket rendsze-
resen, viszonylag jó körülmények között 
járatják óvodába, iskolába.

GYARAPSZIK AZ ÖNKORMÁNYZAT 
GÉPPARKJA A harsányi önkormány-
zat újabb sikeres pályázatának kö-
szönhetően több mint 3 millió forint 
értékben sikerült pótkocsit vásárol-
nia, mely elengedhetetlen munkaesz-
közként szolgál az önkormányzat me-
zőgazdasági tevékenységéhez.

„Három éve még egy utánfutónk 
sem volt, mára pedig egy komoly 
gépparkkal büszkélkedhetünk. Van 
traktorunk, ekénk, szárzúzónk, ka-
páló- és vetőgépünk, és most már 
pótkocsink is.” – emelte ki Szabó 
Gergely polgármester.

Pályázati erőből bővül 
az önkormányzat vagyona
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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.


