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Megújult, modern óvoda Harsányban
Új épületszárny, esztétikus 
bútorok, modern játékok... 
szinte teljes egészében meg-
újult településünk óvodája, 
mely az idei évtől 4 csoporttal 
működik. A gyerekek örömére 
nemcsak a belső tér, hanem az 
udvar is új külsőt kapott.
Tállai András önkormányzati államtitkár, 
országgyűlési képviselő és Szabó Gergely 
polgármester ünnepélyes keretek között 
adta át a Harsányi Hársfavirág Óvoda új 
épületszárnyát. A honatya köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy hatalmas fejlődés 
ment végbe a településen az elmúlt három 
év alatt. „Ha visszaemlékszem az elmúlt 
esztendőkre, Harsányban adtunk már át 
iskolafejlesztést, -bővítést két ütemben, kö-
zösségi házat, műfüves labdarúgó-pályát, 

gurítottunk hordót az újonnan aszfaltozott 
utakon, most avatjuk az új óvodát, és ki-
vitelezés alatt van a községi egészségügyi 
centrum is” – mondta térségünk ország-
gyűlési képviselője. Az államtitkár hozzá-
tette, a község a közösségépítésben is jeles-
kedik, ápolja hagyományait, őrzi nemzeti 
értékeit, mellyel utat mutat a jövő számára. 
Erre bizonyíték a megújult községi főtéren 
felállított Turul-szobor, valamint az idén 
első ízben megrendezett Szürkemarha 
Fesztivál, melyre mintegy ötezer ember lá-
togatott el a megye minden tájáról.

SIKERES PÁLYÁZATOK
A település önkormányzata által megnyert 
pályázatoknak köszönhetően 117 mil-
lió forint értékű fejlesztés valósult meg a 
harsányi óvodában. A beruházás során az 
intézmény két új csoportszobával bővült. 

Az építést végző cég szakemberei hatalmas, 
tágas, világos tereket alakítottak ki. Minden 
gyereknek saját öltözőszekrénye lett. Mind 
a négy csoportszobát új játékokkal, fejlesz-
tőeszközökkel és bútorokkal szerelték fel. 
Felújították a régi szárny burkolatait, és 
ételliftet építettek be. Az udvar is átalakult, 
új kerítés épült, a tereprendezés során egy 
szintbe került a terület és teljesen kicseré-
lődött az udvari játékpark. A negyedik cso-
port beindításával szakmai szempontból 
optimális létszámú, húszfős csoportokban 
zajlik szeptembertől a nevelés. A 21. száza-
di, modern, minden tekintetben megújult 
harsányi óvodába járó gyerekek számtalan 
ingyenes szolgáltatás közül választhatnak. 
Az intézményben töltött idő alatt részt 
vehetnek angol nyelvi órákon, néptánc, 
mazsorett, balett-, labdarúgó foglalkozáso-
kon, valamint hitoktatáson.

Ünnepélyes szalagátvágással 
adták át az új intézményt Kedves műsort adtak az ovisok Megújult udvaron játszhatnak a gyerekek

Esztétikus, színes bútorok, modern fejlesztőjátékok kerültek mind a négy csoportszobába
Vidám, praktikus  

öltözőszekrények a folyosókon 
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1956. október 23. – a szabadság napja
1956. október 23-án az egyete-
mi i�úság és a hozzá csatlakozó 
tömeg megelégelte a megalá-
zottságot, a félelmet és ki-
szolgáltatottságot, az éjszakai 
elhurcolásokat és a rögtönítélő 
népbírósági pereket. A magyar 
nép megálljt mondott az elnyo-
másnak és kiállt szabadságáért, 
függetlenségéért. 
Az események a budapesti diákok békés 
tüntetésével kezdődtek 1956. október 
23-án, és a fegyveres felkelők ellenál-
lásának felmorzsolásával fejeződtek be 
november 10-én. Azonban az október 

23-án elindult folyamat a kormány bu-
kásához, a szovjet csapatok visszavo-
nulásához, majd a többpártrendszer 
visszaállításához és az ország demokra-
tikus átalakulásához vezetett. Az 1956-
os forradalom a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt.

A Nobel-díjas író, Albert Camus A 
magyarok vére című művében így ír az 
1956-os magyarországi történéseiről: 
„A legázolt, bilincsbe vert Magyaror-
szág többet tett a szabadságért és az 
igazságért, mint bármelyik nép a vilá-
gon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, 
hogy ezt a történelmi leckét megértse a 
fülét betömő, szemét eltakaró nyugati 

társadalom, sok magyar vérnek kellett 
elhullnia – s ez a vérfolyam most már 
alvad az emlékezetben.”

Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc 57. évfordulójának tiszteletére városi 
ünnepséget szervezett Harsány Község Ön-
kormányzata. Nemzeti énekünk közös el-
éneklése után Bihari Lajosné alpolgármes-
ter osztotta meg az 1956-os eseményekkel 
kapcsolatos gondolatait. Az ünnepség vé-
gén, az önkormányzat, a pártok, valamint 
a civil szervezetek képviselői megkoszorúz-
ták az 1956-os kopjafát, majd az ünneplők 
fáklyás felvonulás keretében rótták le tiszte-
letüket a község temetőiben az egyházköz-
ségek vezetőinek közreműködésével egyhá-
zi dalokat énekeltek.

Harsány Község Önkormányza-
ta sikeresen pályázott a község 
háziorvosi rendelőjének felújí-
tására, bővítésére és új gyógy-
ászati eszközök beszerzésére. 
A pályázat 100%-os támoga-
tottságú, összköltsége bruttó 
59.919.861 Ft. 

A napokban elkezdődő munkálatokat a 
közbeszerzési eljáráson győztes harsányi 
Szoni-Szer 2000 Kft. végzi.

Harsány község régi orvosi rendelője 
  a rám ima ,tlüpé ttőleze levvé 07 ygetnim

mai, modern világban korszerűtlenné és 
energiapazarlóvá vált. Az önkormányzat 
sürgető feladatának tartotta, hogy egy olyan 
új, komplex egészségügyi centrumot hoz-
zon létre a régi orvosi rendelő helyén, ami a 
21. századi ember elvárásainak és a mai kor 
egészségügyi követelményi rendszerének 
is megfelel. A fejlesztés során az a legfőbb 
cél, hogy a lakosság számára hozzáférhe-
tővé váljon egy megfelelő infrastrukturális 
ellátottsággal rendelkező egészségügyi in-

tézmény, mely 
h á z i o r v o s i , 
gyermek-házi-
orvosi, fogor-
vosi és védő-
női, valamint 
iskola-egész-
ségügyi felada-
tokat korszerű 
módon képes 
ellátni. Az új egészségügyi centrum fel-
szereltségében is teljesen modern, európai 
szintű lesz, mert a pályázat lehetőséget 
teremt a régi, korszerűtlen eszközök teljes 
körű lecserélésére, és elegendő anyagi for-
rást biztosít az új eszközök vásárlására. Az 
önkormányzat törekszik a munkahelyi kö-
rülményeket javító legmodernebb készü-
lékek, a sürgősségi ellátás hatékonyságát 
fokozó multifunkcionális orvosi eszközök 
beszerzésére. Az alapfelszereltségen kívül 
olyan eszközökkel bővül a rendelő, mint a 
magzati szívhanghallgató, nőgyógyászati 
vizsgálóasztal, belgyógyászati vizsgálóasz-
tal, a szívproblémák megelőzésére, kimu-
tatására új EKG-gép.

A projekt kiterjed a tágas, új bútorzattal 
felszerelt, a lakosság kényelmét és kom-
fortérzetét javító váróterem kialakítására 
is, ezzel is csökkentve a zsúfoltság érzését, 
és a várakozási idő kényelmetlenségét. Az 
új egészségügyi centrum nemcsak az alap-
vető lakossági orvosi feladatok ellátására 
lesz hivatott, hanem a szűrővizsgálatok el-
végzésére, táplálkozási tanácsadásra, nagy 
hangsúlyt fektetve a prevencióra. Rendsze-
resen tartanak majd vércukorszinttel, vér-
nyomással, koleszterinszinttel kapcsolatos 
tájékoztatókat, valamint egészségnapokat. 
A rendelési időt a lakosság igényeihez iga-
zítva alakítják majd ki. Az épület energeti-
kai korszerűsítése is megtörténik. 

Egészségügyi centrum

Az orvosi rendelő kívülről és belülről is megújul, az új épület 
pedig minden szempontból alkalmas lesz 

a korszerű orvosi ellátás feladatainak a legmagasabb színvonalú elvégzésére
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A hősök és halottaink előtti tisz-
teletadás kapcsán Szabó Ger-
gely polgármester Kántor János 
jegyzővel megkoszorúzta a köz-
ség főterén lévő I. világháborús 
emlékművet, melyre a Turult 
2011 októberében helyezték 
vissza. Ezt követően ünnepi 
beszédet mondott a harsányi 
református gyülekezet előtt 
a Reformáció ünnepén, majd 
Adamcsik Dávidné Mártha Ani-
ta református tiszteletessel ko-
szorút helyezett el a temetőben 
lévő II. világháborús emlékmű-
nél. Mindenszentek ünnepén 
mécsesgyújtással és koszorúval 
tisztelgett a II. Világháború ka-
tolikus hősei előtt Dávid Test-
vér katolikus plébánossal.

Részlet az ünnepi beszédből:
„Miből táplálkozik egy vallásos ember? 
Miből táplálkozik bármelyik ember? A 
hitéből. Hiszen az egyik legfontosabb az 
ember számára a hit. A hit tekintetében 
nemcsak a vallási tartalmat értem, hogy 
hívő emberről van-e szó, eljár-e temp-
lomba, imádkozik-e, és hogy Isten törvé-
nyei szerint él-e, hanem a hitnek minden 
értelmében. Hiszen, gondoljunk bele, 
mennyire fontos a hit önmagunkban, a 
hit a jóban, a hit az erkölcsi igazságok-
ban, a hit a társadalomban, a hit a jó 
szándékban, a hit a másik emberben és 
mindenek felett a hit Istenben. Minden 
év október 31-én eljövünk ide, megkoszo-
rúzzuk a Hősök emlékművét, november 
1-jén pedig elmegyünk és emlékezünk 
halottainkra, az őseinkre. Hogy egy ün-
nep milyen jelentőséggel bír, soha nem az 

ünnep nagyságától függ, hanem az em-
bertől. Hiszen minden gondolat, minden 
cselekedet az Isten segítségével az ember-
ből indul ki. Egy ünnep jelentősége attól 
függ, hogy ezeket az ünnepeket ki hogyan 
éli meg. Ki mennyire tudatosan, szívé-
ből-lelkéből ünnepel. Mennyire érti meg 
a lényegét? Hiszen valljuk be, az is a hit 
része, hogy ki merjünk mondani az igaz-
ságot, hogy szabadok merünk-e lenni.

Nemrégiben ünnepeltük az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc emlék-
napját, amit a Szabadság Ünnepének, a 
Szabadság Napjának szokás mondani. 
Ha belegondolunk ebbe, akkor meg kell 
kérdeznünk, hogy mi is a szabadság. Az 
a szabadság, amit úgy gondolunk, hogy 
szabad? Vagy az a szabadság, amit a 
lelkiismeretünk diktál? Nagyon fontos 
kérdés. Az is nagyon kiemelt kérdés, hogy 
a hit által, egy ünnepen, mennyire nyílik 
meg az ember szíve, lelke. Mennyire gon-
dolja végig, mennyire érzi a jelentőségét. 
Eljön, leteszi a virágot, emlékezik, és ha-
zamegy, mondhatnám kicsit durva kife-
jezéssel, hogy „le van tudva” az ünnep. 
De ez nem erről szól! Gondoljunk bele, 
milyen felelősségünk van a mai társada-
lomban! Ezek a harsányi hősök, akikre 
ma emlékezünk, fiatalon, gyermeküket, 
családjukat, jövőjüket hátrahagyva el-
mentek a háborúba, ahol nem kevesebbet 
kockáztattak, mint a legnagyobb kincset, 
a létet, az életet! Ezek az emberek hittek. 
Hinni kellett a Jóistenben, hinni kellett a 
jövőben, a jó szándékban, a jóakaratban, 
a nemes célban, amiért elmentek. Hinni 
kellett a társadalomban, a társaikban, 
hinni kellett azok jó szándékában.

Kérdezzük meg magunktól! A mi hi-
tünk van-e ilyen erős? Mi, ki tudunk-e 
állni, és erős meggyőződéssel elmonda-
ni a véleményünket? Vagy azt mondjuk, 
amit hallani akarnak az emberek, nehogy 

véletlenül megszóljanak? Az igazi hit, az 
igazi szabadság ott kezdődik, hogy eldönt-
sük, szívünkben-lelkünkben megnyugodva, 
mit tartunk jónak, mit tartunk helyesnek, 
és azt büszkén, bátran vállalva éljük meg a 
mindennapokban, nyilvánítjuk ki az ünne-
peken. Mutassuk meg gyermekeinknek az 
örök érvényű igazságokat! Hiszen, ha meg-
nézzük az internetet, a televíziót, főképpen 
bizonyos csatornákat, azt látjuk, hogy azt 
mondják, régi dolgokkal már nem kell fog-
lalkozni, ósdi, divatjamúlt, el kell felejteni, 
mert ma már modern dolgok vannak. Ha 
ezzel szembenézünk, ha belenézünk a szí-
vünkbe, a lelkünkbe, azt tudjuk mondani, 
hogy jó ez így, igaz ez így? Vagy azt tud-
juk mondani, hogy vannak örök érvényű 
igazságok, amit azok az emberek, akik 
itt nyugszanak, a mi őseink, nagyapáink, 
dédapáink is igaznak tartottak, nekünk 
pedig a felelősségünk, hogy ezek igazak 
maradjanak mindig! Ezt meg kell megmu-
tatni a jövőnek! Hiszen ezek az emberek 
feláldozták az életüket azért, hogy utat 
mutassanak a jövő számára. Nekünk is, 
mindennapi cselekedeteinkkel utat kell 
mutatni a jövő számára.

A mai kor fontos feladata, hogy szem-
benézzünk a problémáinkkal. A mai 
társadalomban is vannak olyan problé-
mák, amelyek néha még csak csírájában 
jelentkeznek, de mindannyian tudjuk, és 
érezzük, hogyha nem nézünk velük szem-
be őszintén, jó szándékkal, a megoldást 
keresve, akkor később, a mi gyermekeink, 
unokáink számára hatalmas nehézsége-
ket okozhatnak. Ezt ki kell mondani, nem 
szabad tőle félni! Fel kell szabadítania az 
ember hitét, és azt mondani, hogy teljes 
hitemmel, jóindulatommal, az ősök iránti 
tiszteletből, a jövő iránt érzett felelősség-
gel cselekszem, és élem meg a minden-
napjaimat. Ezt üzeni nekünk, azoknak a 
hősöknek az emléke, akiknek a sírjára ma 
a tisztelet és a megemlékezés virágait tesz-
szük. Ezt üzeni nekünk a múlt, az őseink, 
a nagyapáink, a dédapáink minden egyes 
cselekedete, lépése, minden egyes gondo-
lata, azok az erkölcsi igazságok, amelyek 
az ő életüket tudták és tudják ma előttünk 
példaértékűvé tenni. Hiszen a tisztelet, a 
becsület, a tisztesség, a jó szándék, a segí-
tőkészség, az őszinteség, a hit nem kopik el. 
Az nem lesz ódivatú, ósdi, régimódi. Ezek 
örök és a jövő számára is ragyogó értékek. 
Legyünk bátrak, hitünk szerint jószándékú 
emberek! Nézzünk szembe a feladataink-
kal! Fogjunk össze, hiszen a hitet az ember 
igazán csak közösségben tudja megélni! 
Bízzunk saját magunkban, bízzunk má-
sokban, bízzunk a jó szándékban, és min-
denek felett bízzunk a Jóistenben!”

Emlékezés 
és tiszteletadás
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Tájékoztató
Harsány Község Önkormányzata tájékoztatja a község lakóit, hogy az orvosi rendelő épületének bővítési-fel-
újítási munkálatainak időtartamára, a háziorvosi és a védőnői szolgálat a Malom utca 6. számú épületbe (régi 
kisóvoda) költözött.

Háziorvosi szolgálat:
Telefon: 46/392-390

Rendel: Dr. Csimma Ferenc vattai háziorvos
Rendelési idő:

Hétfő: 11–13 óráig
Kedd: nincs rendelés
Szerda: 9–11 óráig

Csütörtök: nincs rendelés
Péntek: 11–13 óráig

Védőnői szolgálat:
Telefon: 06-30/696-40-75
Dr. Kissné Laskody Marianne

A fogorvos rendelése a felújítás alatt
Harsányban szünetel.

Rendelés: Kisgyőr, Kossuth u. 11.
Információ kérhető: 06-20/267-2308

Nyugdíjas Klub a Közösségi Házban 2013. november 27-én (szerda) 15 óra
Meghívott vendég:

dr. Csete László, háziorvos

Téma: bemutatkozik az új háziorvos, kötetlen beszélgetés

Szeretettel várjuk!

Szabó Gergely
Harsány Község Polgármestere

Baráthné Czeglédi Márta
Közösségi Ház vezető

Meghívó

Kedves harsányi lakosok!
Adománygyűjtési felhívás

A Közösségi Ház szervezésében, 
Szabó Gergely polgármester hozzá-
járulásával adományt gyűjtök a Mis-
kolci Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház Gyermekegészségügyi 
Központ, Gyermekhematológiai és 
Csontvelőtranszplantációs Osztá-
lyán fekvő és gyógyulni vágyó gyer-
mekek számára az ott-tartózkodás 
idejére az ott dolgozó pedagógus 
megkeresésére!

Ehhez kérnek támogatást a la-
kosságtól és cégektől egyaránt, akik 
a felsorolt, listában szereplő bár-
milyen hasznos dolgokkal, esetleg 
készpénzzel hozzá tudnak járulni a 
gyűjtés sikeréhez.

A támogató cégek, illetve ma-
gánszemélyek adományai eddig is 
nélkülözhetetlenek voltak a gyere-
keknek a hosszú hónapok fájdalmas 
megpróbáltatásaiban.

Kérem, amennyiben lehetősége 
van, adományozzon!
Amit kérnek/kérek: társasjáték 
2–16 éves korig, kártyajátékok, kis-
autók, puzzle, gyöngyfűzéshez alkal-
mas eszközök, olló, ragasztó, színes 
papír, színes karton, krepp-papír, 
színesceruza, zsírkréta, �lctoll, rajz-
lap, fénymásolópapír, vízfesték, tem-
pera, ecset festéshez gyermekeknek, 
hímzéshez eszközök, dvd mese�l-
mek, körömvágó olló, kreatív boltból 
foglalkozásokhoz anyagok

Adományaikat várom személye-
sen a Közösségi Házba (Harsány, 
Hunyadi út 2.) december 1-jéig, 
hogy Mikulásra el tudjuk juttatni 
nekik!
Együttműködésüket tisztelettel
köszönöm! Baráthné Czeglédi Márta

Közösségi Ház vezető

December 1. (vasárnap) 16 óra
Első adventi gyertya meggyújtása
Helyszín: Községi főtér
Közreműködik: a református egyház gyülekezete és 
a Kéknefelejcs Népdalkör, majd hagyományos ön-
kormányzati vendéglátás

December 6. (péntek) 15 óra
Mikulás Játszóház
Játékos vetélkedő a Mikulás jegyében
Helyszín: Közösségi Ház

December 8. (vasárnap) 10 óra
Adventi vásár – Községi Mikulás 
Közös karácsonyfa-díszítés hozott díszekkel, ezért 
kérjük a résztvevőket, hogy mindenki egy dísszel 
ajándékozza meg a Főtér karácsonyfáját, és sok más 
meglepetés a gyerekeknek a Mikulástól
Helyszín: Községi Főtér

December 8. (vasárnap) 16 óra
A második adventi gyertya meggyújtása
Helyszín: Községi főtér
Közreműködnek: az óvoda és iskola tanuló, majd 
hagyományos önkormányzati vendéglátás

December 15. (vasárnap) 16 óra
A harmadik adventi gyertya meggyújtása
Helyszín: Községi főtér
Közreműködik: a katolikus egyház közössége és a 
Gránátalma Közösség, majd hagyományos önkor-
mányzati vendéglátás

December 18. (szerda) 15 óra
Idősek Karácsonyi Ünnepsége
Helyszín: az általános iskola tornaterme

December 22. (vasárnap) 15 óra
Szürkemarhaszobor-avató
Helyszín: autóbusz-végállomás melletti tér

December 22. (vasárnap) 16 óra
A negyedik adventi gyertya meggyújtása
Helyszín: Községi főtér
Közreműködik: Harsányi Amatőr Színitársulat. A 
műsor után a rendezők mindenkit vendégül látnak 
a nap folyamán készült malacsültből.

December  31. (szerda) 19 óra
Községi Szilveszteri Mulatság
Helyszín: az általános iskola tornaterme
Belépőjegy vásárolható december 9-től Hegedűs 
Krisztiánnál (06-30-906-28-03) 2000 Ft/fő áron.

Mindenkit szeretettel várunk!


