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1848. március 15-re emlékeztünk Az 1848-as forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából a főterén ünnepi
műsorral és koszorúzással emlékeztek a község lakói a dicső napokra. A Himnusz eléneklése után Kovács Emilné, Jacsó Pál Dr.
„165 hideg március” című művéből szavalt el egy részletet. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói színvonalas műsorral
emlékeztek az 1848-49-es eseményekre. Bihari Lajosné alpolgármester ünnepi beszédét követően az intézmények, a civil szervezetek, valamint a pártok képviselői helyezték el az emlékezés és a kegyelet koszorúit a főtéren lévő emlékműnél.

Megújul a 2515.
számú út, a fő utca.
Mintegy 4 kilométernyi szakasz kap új
burkolatot a Kisgyőri
elágazástól Harsány
végéig. A beruházás
értéke 262 millió
forint. Az útfelújítást
Tállai András államtitkár jelentette be
2014. március 22-én,
az erről szóló tanúsítványt a helyszínen
adta át Szabó Gergely
polgármesternek.

Útfelújítás

Biomassza-előállító üzemet
nyit az önkormányzat

Egy 460 m2 alapterületű üzemcsarnok (az egykori Vasipari KTSZ épülete) került a közelmúltban a harsányi önkormányzat tulajdonába,
melyben egy biomassza-előállító üzem létrehozását tervezik. A
termelőegységben fogják feldolgozni és tárolni a község intézményeinek (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal) fűtéséhez szükséges
faaprítékot. A tervek szerint az önkormányzat saját fűtőanyag-igényén túl értékesíteni is szeretné az előállított biomasszát; aprítékot,
biobrikettet. „Önkormányzatunk 2011 óta folyamatosan áll át a
megújuló energiaforrások alkalmazására. Intézményeinkben mini
naperőművet, napkollektorokat és biomassza-kazánokat üzemeltünk”
– mondta el Szabó Gergely polgármester.
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„Jól szeretném végezni a munkámat”
Településünkön január 1-jétől
dr. Csete László látja el a háziorvosi praxist. Harsány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. október
3-ai ülésén határozatot hozott
róla, hogy támogatja dr. Csete
László tüdőgyógyász, immunológus szakorvos községi
háziorvossá válását.
Az új háziorvos kiválasztása nagyon komoly és a jövőt hosszú távon meghatározó kérdés, melyet jól körüljárt a település
testülete, és a döntéshez számos orvos,
egészségügyi szakember véleményét kikérték. Hat kiváló orvos is érdeklődött a
praxis iránt, akik közül a testület döntése
értelmében január 1-jétől dr. Csete László
látja el a harsányi háziorvosi teendőket.
Dr. Csete László Miskolcon született
1972-ben. A 42 éves orvos középiskolai
tanulmányait a miskolci Herman Ottó

Gimnáziumban végezte el, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvos végzettséget.
1998–2000 között a debreceni Kenézi Kórházban altatóorvosként, majd
pedig tüdőgyógyászként dolgozott, ezután 2003-ig a miskolci Szent Ferenc
Kórházban volt tüdőgyógyász. 2003 és
2013 között a sárospataki rendelőintézetben látta el a gyermekek és felnőttek
tüdőgondozását. Dr. Csete László több
mint 10 év háziorvosi ügyeleti tapasztalattal rendelkezik.

„Mindig szerettem volna háziorvos lenni. Ezen a területen szélesebb az ellátási
paletta, nagyobb a kihívás. A korábbi,
itt praktizáló orvossal rendszeresen tartottam a kapcsolatot, és az élet úgy hozta, hogy a testület döntése alapján én
lehetek az utóda itt, Harsányban. Arra
törekszem, hogy jól végezzem a munkámat, megfeleljek a betegek, a harsányiak
elvárásainak. Szeretném, ha a betegek
megbíznának bennem, és nyugodtan
fordulnak hozzám a problémájukkal” –
mondta el dr. Csete László.
M. Zs.

A végéhez közeledik a fejlesztés
Április végére elkészül a település új egészségügyi centruma. Az uniós forrásból megvalósuló beruházás már régi
álma volt a községnek.
Harsány Község Önkormányzata sikeresen pályázott a háziorvosi rendelő felújítására, bővítésére és új gyógyászati eszközök beszerzésére. A projekt 100%-os támogatottságú, összköltsége bruttó 59.919.861 Ft. A 2013
októberében elkezdett munkálatokat a közbeszerzési eljáráson győztes
harsányi Szoni-Szer 2000 Kft. végzi.
A pályázat keretében az épület felújítása és bővítése mellett lecserélik
a régi eszközöket, valamint új egészségügyi gépeket szereznek be. Így bővül a rendelő eszközparkja egy magzati szívhanghallgatóval, nőgyógyászati
vizsgálóasztallal, belgyógyászati vizsgálóasztallal, új EKG géppel. A projekt
keretében új, modern várótermet is kialakítanak. Az új egészségügyi centrumban lehetőség nyílik majd szűrővizsgálatok elvégzésére, táplálkozási
tanácsadásra, nagy hangsúlyt fektetve a prevencióra.
A beruházás keretében az épület energetikai korszerűsítése is megtörténik. „Az épület felújítása befejeződött, hiszen a belső, külső festését, burkolását, az épületgépészeti, villamossági, fűtési rendszerét már kiépítettük. Jelenleg az udvar térburkolása és parkosítása zajlik. A munkát a tervezett ütemnek
megfelelően tudtuk végezni, így tartani tudjuk a szerződésben foglalt határidőt” – mondta el Szonda Árpád, a kivitelezést végző cég ügyvezetője.
A pályázatnak köszönhetően 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. A tervek szerint
április 30-ával átadják majd az elkészült egészségügyi centrumot.
M. Zs.

A teljes külső és belső felújítás mellett
korszerű eszközökkel
is bővül a háziorvosi rendelő
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A Harsányi Ökosok Lillafüreden A Víz Világnapjához és a Herman Ottó Emlékévhez kapcsolódóan március végén egy egész napos vetélkedőn vett részt iskolánk csapata Lillafüreden
a Bükki Nemzeti Park szervezésében. A csapatnak előzőleg online-totót, valamint egy Power
Point bemutatót kellett elkészíteni Herman Ottóról. Az akadályverseny állomásai a Hámori-tó
körül voltak. Ezt követően kiselőadások keretében mutatták be a csapatok a prezentációkat a
BNP lillafüredi irodájában. Az eredményhirdetésre a Herman Ottó Emlékházban került sor.
Iskolánk csapata, a Harsányi Ökosok negyedik helyen végzett, jutalmuk egy hétvégi táborozás a Rejteki Erdei Iskolában. Csapatunk tagjai: Bernáth Bettina, Zimányi Vanessza, Somosi
Patrícia, Kövér Laura, Dósa Laura és Virághné Varga Erika, Fábián Ágnes felkészítő tanárok.
A szép eredményhez gratulálunk!
Virághné Varga Erika és Fábián Ágnes
felkészítő tanárok

Víz Világnapja az iskolában A víz világnapja alkalmából környezetvédelmi túrán
vettek részt iskolánk tanulói. A település
horgásztavát néztük meg, majd a jurtában
vetélkedőn mutatták meg, hogy diákjaink
mennyi sok okos dolgot tudnak a vízről. Ezt
követően játékos horgászversenyen mérhették össze ügyességüket. Saját készítésű botokkal kellett papírhalacskákat fogni, melyet
cukorkára lehetett beváltani. Alig győztük a
cukorkákat osztani, hiszen az ügyesebbek
10-20 halacskát is ki tudtak fogni.
Virághné Varga Erika
szervezőtanár

Legyél Országh-os bajnok Iskolánk angol szakkörösei az
Akadémiai Kiadó által szervezett Országh László szótárhasználati
versenyen vettek részt. A két fordulóból álló megméretésen 761
általános iskolai csapat indult. Az első fordulóban interneten elérhető tesztlapot kellett megoldaniuk a gyerekeknek, míg a második fordulóban hangos szóláncokat rögzítettünk videokamera
segítségével. Csapataink közül a Spiders (Bene Ákos, Bernáth
Bettina, Zimányi Vanessza) a 97., a Pink Butterflies (Farkas Szidónia, Micsik Kata, Szomolya Emőke) és a Teenagers (Baráth Kristóf,
Czinege Szonja, Szomolya Bálint) a 123., míg a Kings (Barát Kornél, Molnár Máté, Petró Kristóf) a 165. helyen végzett.

Gratulálunk az eredményekhez
és további sikeres munkát kívánunk!

Papírt gyűjtenek a harsányi iskolások

Pántya Krisztián
felkészítő tanár

Április 3-án (csütörtökön) 16-tól 19 óráig az iskolánk előtti konténerbe gyűjtjük a
papírt, a PET-palackot és az ALUMÍNIUM italos dobozt.

Természetesen LAPOSRA TAPOSVA!
Kérem a településen élőket, segítsék tanulóinkat ebben a tevékenységükben! A legügyesebbek jutalma (az őszi és a tavaszi gyűjtés egyben) ZSÓRY FÜRDŐZÉS lesz!
Fábián Ágnes szervező

Beiratkozás a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola első évfolyamára – Tájékoztató
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő Harsányi
Hunyadi Mátyás Általános Iskola első évfolyamára, a
2014/2015. tanévre vonatkozó felvételi eljárás az alábbi:
Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő) 8–18 óra között
2014. április 29. (kedd) 8–18 óra között
2014. április 30. (szerda) 8–18 óra között
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok
szükségesek:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya),
– mindkét szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolás,

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
a) óvodai szakvélemény,
b) nevelési tanácsadás keretében végzett
iskolaérettségi szakértői vélemény,
c) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében
a Szakértői Bizottság szakértői    véleménye,
– tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában),
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
– tartózkodási kártya (maximum 5 éves
érvényességi idővel), vagy
– állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel,
amelyet a BÁH tízévente afeltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes),
– nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására
(2014. március 15-től hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. Fejezet – A szülői
felügyelet gyakorlása előírásai az irányadók.)

– diákigazolvány igényléséhez NEK azonosító
és 1400 Ft eljárási díj,
A diákigazolvány igényléssel kapcsolatos teendők:
1. Okmányirodai fényképezés /születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya/
2. A tanuló az intézményben beiratkozáskor bejelenti a diákigazolvány iránti igényét./
– iskolanyakkendőre 1000 Ft.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Harsány településen kötelező felvételt
biztosító intézmény:
Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
3555 Harsány, Munkácsy Mihály u. 2.
A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója
a rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót, vagy elutasításról szóló határozatotaz igazgató 2014. május 12-ig
küldi meg a szülő részére.
Tankerületi igazgató Iskolaigazgató
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Második alkalommal szervezte meg településünk önkormányzata a falusi disznótort, melyen nemcsak a
malac feldolgozását tekinthettük meg, hanem részesei
lehettünk egy igazán jó hangulatú, községi rendezvénynek, melyen ízletes ételek és
italok mellett tölthettünk el
együtt egy napot.
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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: zsanett.molnar84@gmail.com.
Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter. Fotók: Kákonyi István.
Nyomdai munkák: Pető Nyomda, 3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Felelős vezető: Pető György. Tel.: 06 49/414-000.

