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Szavalóverseny 
a költészet napja alkalmából 
Hagyományainkhoz híven a költészet napján, április 11-én 
ez évben is szavalóversenyt hirdettünk meg óvodás gyermekek 
és általános iskolás tanulók részére.
Ez évben is a Közösségi Ház Vecsei László terme adott otthont e színvonalas rendezvénynek. 
Fábián Ágnes könyvtárvezető köszöntötte a résztvevőket, Barczi Lajosné pedig szavalatával 
megnyitotta az ünnepséget.

Az óvodások tavaszt váró, vidám, tréfás verseit hallgatva büszkeség áradt szívünkből, mert 
munkánk gyümölcsét beérni láthattuk, a mag, mit elvetettünk, jó talajba hullott, kellemes 
perceket szerezve ezzel a népes közönségnek.

A zsűri tagjai Csehné Séra Tünde, Nagyné Sír Ildikó, Kántorné Tóth Zsuzsanna, Bihari 
Lajosné és Barczi Lajosné voltak. 

Versmondó óvodásaink: 

Babák Ádám, 
Bacskai Dominik Nimród, 
Czingula Eszter, Fábián 
Emilía, Horváth Evelin,
Rafael László, Szabó Zalán, 
Székely Lili.

Versmondó iskolásaink 
helyezései 
kategóriánként:

1–2. osztály:
1. helyezett: Bacsó Panna
2. helyezett: Czingula Anna
3. helyezett: Krucsai Dániel

3–4. osztály:
1. helyezett: Krajnyák Ágnes
2. helyezett: Laczkó-Tóth

Jázmin
3. helyezett: Gazda Regina

5–6. osztály:
1. helyezett: Bene Ákos
2. helyezett: Farkas Szidónia
3. helyezett: Szomolya

Bálint

Különdíjasok:
Székely Anna – ének
Kocsis Bernadett és Kiss 
Benjámin – mesélés
Szomolya Emőke – 
leghosszabb vers
Bernáth Bettina – állandó 
szereplő óvodás korától

A műsort zenével 
színesítették:
Dimény Soma
Varga Gabriella
Varga Lóránd

Bihari Lajosné 
alpolgármester

Az óvodások (fent) és iskolások (lent) kedves, tavaszt váró 
versekkel készültek az idei szavalóversenyre
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Április 25-én bolygónkat ünnepel-
ték az iskolások. A program célja az 
volt, hogy formáljuk a diákok kör-
nyezettel kapcsolatos értékrendjét. 
Iskolánk tanulói egy ismeretterjesztő 
kisfilmet néztek meg, amely felhívta a 
figyelmet a Föld, az élővilág értékeire, 
és az ember pusztító tevékenységére.

Az osztályok a tantermeiket szépítet-
ték, ápolták a virágokat, takarították a szek-
rényeiket, asztalaikat. Majd az eső ellenére 
is voltak, akik szívesen ültettek virágokat 
az iskola udvarán. Az udvar takarítása és 
a szemétszedés az eső miatt aznap sajnos 
elmaradt, de az Öko-szakkörösök másnap 
szép rendet tettek az iskola környékén. 
Bízunk benne, hogy az iskolások megma-
radnak ilyen lelkesnek, környezetbarátnak 
és figyelnek legalább a közvetlen környez-
tük tisztaságára, így talán nem lesz ekkora 
veszélyben kedves bolygónk, a FÖLD!

Virághné Varga Erika 
szervező tanár

ISKOLAI HÍREK
Az iskolások munkával 
ünnepelték a Föld napját!

Diákönkormányzati nap 
az iskolában
A fordított napon, a nevéhez méltóan 
semmi sem a megszokott mederben 
folyt az iskolánkban: az órákon a diákok 
vették át tanáraik szerepét, akik így az is-
kolapadba kényszerültek. 

A diáktanítást követően gazdag 
program várta a gyerekeket, melyet a 
győztes osztály szervezett számukra. A 
szavazást több napos kampány előzte 
meg, sok cukorkával, sütivel, játékkal. 
Ebben az évben ismét a hatodik osztály 
nyert nagy fölénnyel. Szórakoztató és 
sportprogramok tették érdekessé ezt a 
különleges napot. 

Virághné Varga Erika 
patronáló tanár 

Iskolások laborórái 
a Lévay Gimnáziumban
Az általános iskola 7. és 8. osztályos 
tanulói két napot tölthettek a Lévay 
Református Gimnázium új természet-
tudományi laboratóriumában, ahol sok 
érdekes fizikai, kémiai és biológiai fel-
adatot hajtottak végre. Mindenki nagy 
lelkesedéssel végezte az éppen soron 
következő kísérletet. Mindkét nap vé-
gére az ifjú laboránsok jól elfáradtak, 
de felejthetetlen tapasztalatokkal gaz-
dagabban térhettek haza. 

Virághné Varga Erika 
szaktanár 

Főnix Életmód Egyesület biciklitúrája Harsányban
Május első szombatján községünkbe 
látogatott a Főnix Életmód Egyesület 
biciklis csapata. Az időjárás viszontag-
ságai ellenére is elindult Bükkábrányból 
a lelkes csoport. A településünkre ér-
kezésük után kerékpárjaikat a leendő 
biomasszaüzembe helyezték el átmene-
tileg, mivel a Harsányban tervezett túra 
egy részét gyalogosan tették meg. 

Elsőként a Közösségi Házban fogadtuk őket, s miután 
megnézték a Vecsei teremben kiállított műalkotásokat, 
továbbindultak útjukon. A Római Katolikus templom-
ban Baráthné Czeglédi Márta előadását hallgatták meg 
a templom és a katolikus egyház történelméről. 

Ezután a Harsányi Horgásztóhoz irányította őket Papp 
Angéla, a csoport idegenvezetője. A kellemes erdei 
sétát követően ebédjüket a Székelykő étteremben fo-
gyasztották el. Az ebéd után biciklire pattantak és a 
következő úti cél a kalandpark volt. 

Az ottani látogatás során a csoport legidősebb 
tagjának lehetősége volt arra, hogy a kötélpályán le-
csússzon, aki ezt hősiesen teljesítette is mindenki ámu-
latára. Ezt követően a Harsányi Sópincében frissülhetett 
fel a csoport, ahol Vargáné Szűcs Mónika ismertette a 
parajdi só áldásos hatásait. 

A harsányi kirándulás utolsó állomása a Szilvási-
tanya volt, ahol a Szilvási családnak köszönhetően 
vendégül látták őket disznótoros kóstolóval. Miután 
megnézték a szürkemarhákat a nap legnehezebb fel-
adata következett: fáradtan, de annál több élménnyel 
gazdagabban tekertek haza.

Ismeretszerzés 
és környezetszépítés 

a Föld napján (1. kép)

Idén is a hatodikosok 
nyertek az osztályok 

közötti versenyben (2. kép)

Érdekes kísérleteket 
próbálhattak ki a harsányi diákok 

Miskolcon (3. kép)

Községünkbe látogatott az első turistacsoport, 
mely igénybe vette az ez évtől kínált 

komplex harsányi turisztikai csomagot
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Május elsejével elkezdődött a 2014. évi közfoglalkoztatási program, mely az önkormányzat sike-
res pályázatának köszönhetően számos fejlesztési és értékteremtési lehetőséget jelent Harsány 
számára. A település megvalósult és folyamatban lévő beruházásairól, újabb értékteremtésekről 
Szabó Gergely polgármesterrel beszélgettünk.

További fejlődés és tudatos jövőépítés 

– Hogyan jellemezné Harsány 
fejlődését?

– Nehéz, és nem is szerencsés feladat, 
amikor az embernek a saját munkáját 
kell értékelni. Valamit reálisan megítélni 
legjobban az eredmények alapján lehet. 
Harsányban a települési infrastruktúra 
fejlesztése az utak, járdák és vízelvezető 
rendszer kivételével, melynek karbantar-
tása, bővítése egy folyamatos, lényegé-
ben véget nem érő munka, befejeződött. 
Az elmúlt három évben a működési és 
fejlesztési forrásokat tekintve több mint 
1310 millió forintnyi támogatást kapott 
községünk. Tudomásom szerint a fejlesz-
tési támogatásokat figyelembe véve a vá-
lasztókerületünk 54 települését tekintve 
lakosságszám-arányosan ez a legtöbb.

Minden intézményünk modern, 21. 
századi. Külsőleg, belsőleg, energetikai-
lag megújult, bővült az iskola, az óvoda, 
a polgármesteri hivatal, az egészségcent-
rum, a könyvtár és a teleház. Új busz-
megállókat, utcabútorokat, Turul-szo-
borral díszített főteret, Közösségi Házat, 
világítással ellátott műfüves labdarúgó-
pályát, termelői piacot, önkormányzati 
sertéstelepet hoztunk létre.

Az önkormányzat által kialakított 
gazdasági környezetnek köszönhetően 
új, modern boltban vásárolhatunk, van-
nak éttermeink, szálláshelyeink és van 
saját pékségünk is.

Látványos fejlesztésekkel igyekszünk 
olyan községet kialakítani, ahol jó élni, 
otthont létrehozni, családot alapítani, 
gyermeket nevelni. Május hónapban át-
adjuk az új egészségcentrumot, kezdetét 
veszi a főút felújítása, megérkezik az új 

falubusz, az engedélyek megszerzése után 
elkezdődik a sportöltöző, a sópince új te-
tejének, illetve az ott helyet kapó, a helyi 
borászati hagyományokat bemutató hely-
történeti tárlat építése. Az egyre fokozódó 
érdeklődés miatt a hónapban megkezdjük 
a sópince újabb gyógyászati ágának kiala-
kítását, melyben egy kis kápolna is helyet 
fog kapni, új üzlet nyílik Harsányi Egészség 
Shop néven. A közfoglalkoztatás kereté-
ben egyebek mellett folytatódik a járdaépí-
tés, árokburkolás és a kátyúzás, kialakítják 
a polgárőrbázist, megépül a lelátó fedése, 
illetve megtörténik az egykori sertésátve-
vő-telep átalakítása is. Mind, mind nyertes 
pályázat eredményeként.
 
– Harsány felkerült hazánk 

turisztikai térképére is.
– Önkormányzatunk az idén első alka-
lommal vett részt az Utazás Kiállításon, 
Budapesten, mely az ország egyik legszín-
vonalasabb és legnépszerűbb idegenfor-
galmi seregszemléje. A rendezvényen nagy 
érdeklődés övezte a Harsányi Sópince, a 
Szürkemarha Fesztivál, a horgásztavak, a 
kalandpark, a szürkemarha-gulya, a galéria, 
valamint a harsányi éttermek és szálláshe-
lyek szolgáltatásainak kínálatát. Ma már egy 
komplex, több napos turisztikai csomagot 
tudunk kínálni az egyre nagyobb számban 
idelátogató vendégeknek, csoportoknak.

Fontos feladatunk az itt élők, valamint 
a hozzánk látogatók számára szép, mo-
dern és vonzó környezet kialakítása, ezért 
minden évben egyre több helyen virágosí-
tunk a községben. A főtéren kívül virágba 
borult a községi piactér, a szürkemarha-
fogat és számos kisebb tér is, illetve több 

közfoglalkoztatásban készített virágládát is 
kihelyeztünk. Az idén a Föld napi községi 
virágosítás keretében mintegy 1500 tő vi-
rágot ültettünk ki. Ebben a hagyománnyá 
vált akcióban is aktívan részt vállalt több 
települési képviselő, intézményvezető, civil 
szervezeti vezető, valamint számos, a lakó-
helyéért tenni akaró önkéntes, harsányi la-
kos. Sajnálattal hallom, hogy több képvise-
lő és intézményvezető is valótlan állítások 
és rosszindulatú pletykák kereszttüzébe 
került. A képviselő-testület tagjai a tiszte-
letdíjukat nem veszik fel, hanem a község 
fejlesztésére ajánlották fel, melynek kézzel 
fogható eredményei vannak, mindenki 
láthatja. Ezen kívül munkájukkal, támoga-
tásukkal folyamatosan aktívan hozzájárul-
nak a község rendezvényeihez, önkéntes 
akcióihoz, az intézményvezetőkhöz ha-
sonlóan. Ez nemcsak Harsány történeté-
ben, hanem más települések tekintetében 
is példaértékű. Köszönet jár érte. Főképp 
ezért rossz látni, hogy egyesek a jobbra, 
szebbre való törekvést mások jó hírnevé-
nek, becsületének bemocskolásával, lejá-
ratási kísérletekkel honorálják. A plety-
kákat az ember elengedi a füle mellett, 
olykor még mosolyog is rajta egy jót, de a 
vélemény és a pletyka nem egyenértékű a 
hazug, megalapozatlan, szándékosan félre-
magyarázott állításokkal, hiszen jól tudjuk, 
a kimondott szónak ereje és hatása van. A 
szólásszabadság nem azt jelenti, hogy azt 
mondunk, amit akarunk, tudomásul kell 
venni, hogy a rágalmazó, valótlan állítások 
komoly következménnyel bírnak.

– Májusban indul el a termelés az
újdonságnak számító önkormányza-
ti biomassza-előállító üzemben is.

– A települési fejlődés fenntarthatóságának 
fokozása és a bevételek növelése érdekében 
a 460 m2 alapterületű üzemcsarnok (az 
egykori Vasipari KTSZ épülete) került a 
tulajdonunkban, melyben elsődlegesen 
egy biomassza-előállító üzem létrehozását 
tervezzük. Kevés önkormányzat mondhat-
ja el az országban, hogy a mezőgazdasági, 
állattartási tevékenysége mellett saját ter-
melőüzemmel is rendelkezik. Májustól eb-
ben a termelőegységben fogják feldolgozni 
és tárolni a község intézményeinek (iskola, 
óvoda, polgármesteri hivatal) fűtéséhez 

Beruházásra alkalmas területet alakít ki
az önkormányzat
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szükséges faaprítékot. A tervek szerint az 
önkormányzatunk saját fűtőanyagigényén 
túl értékesíteni is szeretné az előállított 
biomasszát; aprítékot, biobrikettet. Ön-
kormányzatunk a költséghatékonyság 
jegyében 2011 óta folyamatosan áll át a 
megújuló energiaforrások alkalmazásá-
ra. Intézményeinkben mini naperőművet, 
napkollektorokat és biomasszakazánokat 
üzemeltetünk, melyek jelentős megtaka-
rítást eredményeznek. Ezt a pénz a község 
fejlesztésébe, szépítésébe, modernizálásába 
fektetjük. Az ingatlan megszerzésével egy 
másik komoly és nagyon időszerű feladatot 
is végre tudunk hajtani, teljesen átalakítjuk 
az önkormányzat raktározási rendszerét. 
Az elmúlt években történt számtalan nagy 
értékű eszköz, szerszám és mezőgazdasági 
gép beszerzésének köszönhetően kinőttük 
a raktárakat. A csarnok, a hozzá tartozó 
ingatlanok, valamint az egykori Coop bolt 
raktárhelyiségeinek bevonásával megfelelő 
rendszerben és körülmények között tudjuk 
tárolni a gépjárműveket, a mezőgazdasági 
eszközöket, a terményt, valamint a szer-
számokat. Az építési anyag elhelyezésére 
egy másik önkormányzati ingatlanon külön 
telephelyet hoztunk létre. Az intézkedések 
hatására sokkal átláthatóbbá, ellenőrizhe-
tőbbé vált a raktározás, a beszerzések és 
felhasználások rendszere. Szerencsésen 
időben egybeesett a raktározási rendszer 
átalakítása, a zárszámadás és külső, va-
lamint belső ellenőrzés folyamata, mely 
tükrözi, hogy az önkormányzat vagyon-
gazdálkodása, a beszerzések és a működés 
az érvényes jogszabályoknak, törvények-
nek megfelelően zajlik. A számlázi rend, a 
kifizetések szabályosak, törvényesek. Az 
önkormányzat működése átlátható, el-
lenőrizhető, gazdálkodása a nyilvánosság 
számára hozzáférhető. Az önkormányzat 
2013. évben mintegy 164 millió forinttal 
növelte vagyonát, a megvalósult beruhá-
zásokat pedig mindenki láthatja, a közös-
ség javát szolgálják. Persze nem azt jelenti, 
hogy minden kész és nyugodtan hátradől-
hetünk, és azzal is tisztában vagyok, hogy 
vannak, akik a kákán is csomót keresnek. 
Szívesen meghallgatom véleményüket, ja-
vaslataikat, kérdéseiket. Én a párbeszéden 
alapuló, becsületesen elvégzett munkában 
hiszek, melyet eredmények támasztanak 
alá. Több mint 10 éve vagyok közszereplő, 
jól ismerem az ezzel járó folyamatos nyilvá-
nosságot, véleményformálást. Állásponto-

mat nem rejtem véka alá, mindig őszintén 
elmondom, és természetesen vállalom érte 
a felelősséget, vagy az azzal kapcsolatos vi-
tát. Közszereplőként már több ízben tettek 
kísérletet arra, hogy valótlan állításokkal, 
rágalmakkal csorbát ejtsenek szakmai hír-
nevemen, kisebbítsék munkám során elért 
eredményeimet. Ilyen esetben mindig meg-
védtem magam. A demokráciában ennek ez 
a normális, törvényes rendje. Mindig is be-
csületesen, és határozott elvek mentén vé-
geztem közéleti tevékenységemet és ezután 
is így fogom. Szeretem Harsányt, az itt élő 
embereket. Itt éltek az őseim, és szeretném, 
ha a gyermekeim, unokáim is itt élnének. 
Önkormányzati vezetőként munkámat a 
legjobb tudásom szerint végzem, és komoly 
felelősséget érzek és vállalok Harsány jele-
néért, valamint jövőjéért!
 
– Ha már a jövőt említette, 

Polgármester Úr, hogyan tovább?
– Rövid idő alatt sok mindent elvégez-
tünk, de számos teendő még előttünk áll. 
A konyhánk felújítására már benyújtottuk 
a pályázatot. Bár Harsány úthálózatának 
infrastruktúrája sokat fejlődött, továbbra 
is kiemelt feladat, hogy növeljük az aszfal-
tozott utak számát. Javítani szükséges a jár-
da- és csapadékvízelvezető-hálózatunkat is. 
A római katolikus templomunk is komoly 
felújítást igényel, melyen az egyházzal kö-
zösen dolgozunk. Mindenki láthatja, hogy 
végéhez közeledik az egykori gázcseretelep-
felszámolás is. Itt beruházásra alkalmas 
területet alakítunk ki. Nemrégiben vásá-
roltuk vissza a község Miskolc felőli végén 
található, teljes infrastruktúrával, közmű-
vekkel ellátott ipari, gazdasági tevékenység-
re használható területet, melyet az egykori 
gázcseretelep elbontásával homogén, épí-
tési beruházásra alkalmas térséggé alakí-
tunk. Egy önkormányzatnak áldoznia kell a 
tudatos jövőépítésre, melynek záloga, hogy 
megfelelő gazdasági hátteret biztosítsunk, 
és minden lehetőséget megteremtsünk ah-
hoz, hogy újabb termelőüzemek és munka-
helyek létesüljenek a településen, mert ez 
a jövő kulcsa. A mai kor egyik legnagyobb 
kihívása a népesség, a szellemi tőke és a 
szaktudás megtartása, növelése A jövőnk 
a tudatos közösségépítésen múlik. Egy kö-
zösség ereje, gyarapodása gazdasági és szel-
lemi javaitól függ, melyek megteremtésében 
részt kell vállalnunk, alapjának lefektetésén 
dolgozunk. Magas színvonalú, családbarát 

nevelési rendszert hoztunk létre. Az óvo-
dában számtalan ingyenes foglakozás közül 
lehet választani, például néptánc, balett és 
angolnyelv-oktatás. Az iskolában sikeresen 
folyik a helyi értékekre épülő ökoiskola-
program, és az idén a pedagógusokkal 
közösen modernizáljuk az oktató-nevelő 
munkát. Iskolánkban indult el a  „A Zene 
Benned Van!” elnevezésű oktatási modell, 
mely a kortárs-és a népzene fúzióján keresz-
tül ismerteti meg a gyerekekkel az autenti-
kus magyar népdalkincs felbecsülhetetlen 
tárházát. A program 2013-ban hazánkat 
képviselve megnyerte a XI. Nemzetközi Is-
kolafesztivált Olaszországban, ahol az olasz 
köztársasági elnök által adományozott ma-
gas rangú állami kitüntetéssel is elismerték 
szakmai színvonalát és eredményességét. 
Harsányban a munkahely- és otthonterem-
tést kiemelten kezeljük. Az önkormányzat 
biomassza-előállító üzemet nyit, befekte-
tésre alkalmas területet alakít ki, és ked-
vezményes áron kínálja építési telkeit. 2011 
óta folytatunk konyhakerti és szántóföldi 
növénytermesztést, illetve állattenyésztést. 
A zöldségfélék és a sertéshús előállítása te-
rén önellátóak vagyunk, melyet magyaror-
szági jó gyakorlatként mutathattunk be egy 
nemzetközi konferencián a közelmúltban.  
Az önkormányzat a pénzbeni segélyezés 
helyett egyre inkább természetbeni jutta-
tásokkal (tűzifa, vetőmag) segíti elő az ön-
fenntartást, ösztönzi az öngondoskodást.

Hiszen mindannyian olyan helyen 
szeretnénk élni, amely a leginkább meg-
felel igényeinknek, ahol a feltételek adot-
tak egy teljes értékű élethez: munkahely 
a megélhetéshez, szép, modern és biz-
tonságos környezet gyermekeink felne-
veléséhez, színvonalas szolgáltatások 
szabadidőnk eltöltéséhez.

Elkészült és megszépült
a piactér


