HARSÁNYI TÜKÖR

2018. június 4.

HARSÁNYI TÜKÖR
I. évfolyam 1. szám

KÖZSÉGÜNK LAPJA

1

2018. június 4.

Üzemátadás Harsányban

Tállai András nemzetgazdasági miniszterhelyettes, adóügyi- és parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő, Juhász Márton a Magyar Református Szeretetszolgálat vezetője, illetve Szabó Gergely Harsány Község Polgármestere, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja, ünnepélyes keretek között adta át
a Szeretetszolgálat harsányi, csökkent munkaképességűeket foglalkoztató üzemét 2018. március 14-én.
Az üzemnek az orvosi rendelő mellett található régi református általános iskola ad otthont. A rehabilitációs foglalkoztatási ponton jelenleg 16 fő dolgozik, Harsányból, illetve a környékbeli településekről. A Szeretetszolgálat a közeljövőben az üzemben dolgozók létszámát duplájára kívánja emelni. Az üzemben papíripari és könnyű kézműipari
tevékenységet, kisebb összeszerelő munkákat végeznek. A Szeretetszolgálat célkitűzései között szerepel az is, hogy a későbbiekben újrahasznosított anyagokból készüljenek termékek. A tervek szerint a következő hetekben kezdődik el a harsányi mackó guinness rekord ihlette harsányi ajándék plüssmackó figura készítése, mely tovább növelheti a település hírnevét.
A Magyar Református Szeretetszolgálat 2018-as
éve a hídépítésről, kapcsolatépítésről szól. Ennek egy eszköze a munkalehetőség biztosítása azok számára, akik a perifériára szorultak. A
Szeretetszolgálat véleménye szerint mindenki
képes értékteremtő munkavégzésre. Jelenleg három helyszínen végeznek rehabilitációs foglalkoztatást: Harsányban, Sarkadon és Budapesten.
Céljuk, hogy valamennyi református gyülekezetben
és intézményben megvalósuljon a rehabilitációs
foglalkoztatás az MRSZ szakmai irányítása mellett.
A fogyatékkal élőknek és a megváltozott munkaképességűeknek biztosít a szervezet folyamatos munkát ezen a programon keresztül. Az új missziós terület feladatának tekinti a gyülekezetek érzékenyítését
arra, hogy a közfoglalkoztatáshoz hasonlóan – vagy
azt kiváltva – segítsék az egyházközség szolgálatát.

Szabó Gergely, Tállai András és Juhász Márton

Március 15-i ünnepi megemlékezés
Iskolánkban ünnepi megemlékezést tartottak az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából.
Bihari Lajosné alpolgármester
ünnepi beszéde után az iskola
5., 6. és 7. osztályos tanulói közreműködésével elevenítettük fel
történelmünk ezen időszakát.

Az iskolai kórus Kiss Gellért énektanár
vezetésével

Felkészítő pedagógusaik Tari
Georgina és Jakubács László voltak. A műsorban szereplő jelenetek betanításában segítettek Tóthné Szűcs Mária,
Kiss Gellért és Pántya Krisztián.

A megemlékezés után az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek közös koszorúzással tisztelegtek az
1848/49-es forradalom és szabadságharc
-Iskola
eseményi előtt.

Babák Ivett, Czingula Anna,
Sánta Orsolya
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Különdíjat nyert a
harsányi kolbász

A március 17.-én Bogácson megrendezett VII. Falusi Kamramustra keretében
a harsányi csapat kolbásztöltésben
szerzett különdíjjal gazdagodva térhetett haza.
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Hogyan
használjuk helyesen
a közterületeket
Mi számít közterületnek?

Szabó Gergely, Papp Adrienn, Nagyné
Sír Ildikó, Hegedűs Krisztián, Hegedűs Tamás, Lánczos Anett

I Car a
Hungexpon

Az I Car is ott volt március 23 és
25 között a budapesti Hungexpon
megrendezésre került tuning shown.
Számtalan autócsoda között népszerűsítette az okos autókat, és ezzel együtt
a gyermekek játékos tanulását segítő
eszközöket. Kaszab Szilárd az okosautók megálmodója és feltalálója, mintegy
120 négyzetméteres kreszpályát épített
meg az autók számára, mindez pedig
hamarosan megtekinthető és látogatható lesz Harsányban egy interaktív
játszóház keretében.

Fidelitas,

A közterületet az ingatlan tulajdonosa
nem használhatja fel huzamosabb időre
Az ingatlan telekhatárától számítva az
saját dolgainak tárolására, például:
úttest széléig terjedő terület legyen az
építési anyagok, hulladék, közlekedési
zöld sáv vagy gyalogút közterületnek
eszközök. Bármiféle növény, díszek,
minősül. Függetlenül attól, hogy annak
elkerítést szolgáló eszközök, korlátok
nem tulajdonosa, az ingatlantulajdonotelepítésére csakis a csapadék elvezető
sok egyik legfontosabb feladata ezeknek
árokrendszer közepétől számítva a telek
a közterületeknek a tisztán tartása,
felé haladva van lehetőség, eközben
karbantartása, amelyek elmulasztása
is biztosítva a szabad, akadálymentes
önkormányzati intézkedéseket vonhat
közlekedést.
maga után!
- Járműbehajtók átereszeinek építése, karban tartása és tisztán tartása, a
Közterület rendben tartása.
csapadékvíz zavartalan átfolyásának
De hogyan?
biztosítása.
- Hó és síkosság mentesítés:
Az ingatlan tulajdonosának az alábbi
Síkosság ellen csakis környezetkímélő
kötelezettségeknek kell eleget tennie:
anyagok alkalmazása megengedett.
- Fűvágás, szemét és gyommentesítés.
Például: homok fűrészpor, forgács. Az
A hulladék eltakarításáról és elszállításáról való gondoskodás. A hulladék- eltakarított havat minden esetben a
közlekedést nem akadályozó módon kell
szállítás időpontjairól tájékozódhat a
bmhnonprofit.hu weboldalon, vagy az elhelyezni.
önkormányzat által biztosított hulladékA fent felsorolt kötelezettségeket a
naptár segítségével.
- Nyitott csatornák, folyókák, átereszek telek minden irányában el kell végezni,
nem csak az utcafront felől! Ez főként a
tisztán tartása.
- Csapadékvíz akadálytalan elfolyásának saroktelkeket érinti.
biztosítása:
A csapadék elvezető árokrendszerekbe Az önkormányzat saját erőforrásaibárminemű nem oda tartozó anyag pél- val segítséget nyújthat a közterületek
dául levágott fű, betontörmelék, sóder, rendben tartásában, azonban erre nem
kötelezhető és semmilyen módon nem
stb. elhelyezése tilos! A vízelvezetés
nem akadályozhatja semmilyen módon vonható felelősségre ezek elmulasztásáért. Mindezek figyelembevétele mellett
sem a közlekedést.
megkérjük a kedves lakosságot, hogy a
- A fák és bokrok megfelelő metszése:
Az úttest és a gyalogút felé nyúló ágak fent leírtak szerint gondoskodjanak a
saját felelősségük alá tartozó közterülenyesése.
tek tisztán tartásáról, karbantartásáról!
- Akadálymentesítés:
-dr. Kántor János jegyző

„közösség és közélet”

Immáron Harsányban is sikeresen létrejött a Fidelitasz csoport március 24.-én. Az alakulás napján az első ülés keretében
megtörtént az ilyenkor szokásos elnök és alelnökválasztás,
valamint a működési szabályzat elfogadása. Az elnök szerepét
Tóth Adrián míg az alelnökét Kazareczki Gábor töltötte be. A
Fidelitas célja nem más mint, a fiatalok összefogása és a közösségépítés. A csoport jelenleg 7 taggal kezdte meg a működését,
viszont továbbra is várja a fiatalok jelentkezését, mind Harsányból, mind pedig a környező településekről egyaránt. A további
Fidelitas gyűlések a Harsányi Közösségi Házban kerülnek majd
Csoportkép a frissen alakult közösségről
megrendezésre.
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Bővelkedünk a megvalósuló
pályázatokban

Költészet napi

„2018 a megvalósítás éve lesz az önkormánymegemlékezést
zati pályázatokat tekintve.” mondta Szabó
tartottunk a
Gergely polgármester, akivel arról beszélgettünk, hogy az idei évben milyen módon szeret- Közösségi Házban
né Harsány továbbfejlődését elősegíteni.
Örömmel mondhatom, hogy az
elmúlt évek kitartó munkájának,
pályázati előkészítésének, lobbijának
köszönhetően ebben az évben több
projekt is megvalósul teleülésünkön.
Milyen projektekre utal Polgármester
Úr, kifejtené őket?
Jelen állás szerint az első a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, bővítése lesz,
amely nagy mértéken foglya segíteni a
községre, olvadáskor, illetve nagyobb
esőzéskor érkező csapadék biztonságos
elvezetését. Egy-két fontosabb részletet
szeretnék ebből megemlíteni. Mindenképpen szeretnénk a barackos alatt lévő
területről elvezetni a vizet egy övárokkal, a fa utcák vízelvezetési gondjait
orvosolva ezzel. Nagyon fontosnak
tartom azt, hogy végre a Petőfi utcában
árok illetve hídáteresz készül minden
lakáshoz. Illetve a szarkásról lejövő vizet
pedig a régi rend alapján a TSZ-iroda
mellett lévő vízelvezetőn fogjuk a Csincsébe juttatni, ezáltal tehermentesítjük
a települést a nagyobb vizektől. Ennek a
projektnek a megvalósítása nyár folyamán várható.
Elkészültek a hűtőháznak az engedélyes illetve kiviteli tervei, következő
lépésként a közbeszerzés kiírása vár
ránk. Nagy lépés lesz ez a település
életében, hiszen egy olyan gazdasági
beruházás fog megvalósulni, amely a
fenntarthatóság jegyében összefogva az
önkormányzati gazdálkodást, a magán
gazdálkodást, és az élelmiszer termelést
egy olyan folyamatot indíthat el, amely
segítségével az itt élők és a környékbeli mezőgazdasággal foglalkozók, a
mezőgazdasági vállalkozótól az őstermelőig mindenkit beleértve lehetőséget
kap arra, hogy nagyobb mennyiségben
élelmiszert termeljen, ezt a hűtőházba
betárazza és piacra juttassa, ezáltal is

jövedelmet szerezve.
Az idén is növeltük a virágos felületeknek a számát, 1100 tő virágpalántát
ültettünk ki. Évek óta azon dolgozunk,
hogy egyre szebb legyen településünk
nem csak az ide látogatók, hanem az itt
élők örömére és pihenésének, szabadidejének eltöltésére.
Mi a helyzet a közlekedési utak,
járdák felújításával kapcsolatban?
Az elmúlt években Harsány nagy
hangsúlyt fektetett ezek rendbetételére, várható további fejlesztés ezen a
téren?
Természetesen igen! Ebben az évben
kívánjuk folytatni az utcák aszfaltozását,
amely múlt évben elmaradtak. Az Esze
Tamás, a Kossuth Lajos illetve a Petőfi
Sándor utca kimaradt részét szeretnénk
aszfaltburkolattal ellátni. Valamint nagy
feladat előttünk a járdák állapotának
a javítása is. Közfoglalkoztatásban,
illetve egy belügyminisztériumi pályázat segítségével szeretnénk járdaépítést
megvalósítani.
Az idén megvalósuló pályázatokon
kívül milyen a közeljövőben megvalósuló fejlesztéseket terveznek még a
településen?
Folyamatban van a bölcsödének és
az óvodai tornaszobának a kiviteli és
engedélyes terv készítése. Előzetes
várakozások alapján a projekt 2019-ben
valósulhat meg, és terveink szerint jövő
szeptembertől bölcsőde várja Harsányba a kicsiket.
Mindazonáltal projektjeink között
szerepel még egy Miskolc-Eger kerékpárút megépítése, valamint egy gyalogtúra
útvonal kijelölése is a harsányi halastavak körül. Ezek mellett pedig szeretnénk még a lovasturisztikának is teret
engedi a későbbiekben.

A költészet napját 1964-től József
Attila születésének napján, április 11én az egész ország ünnepli.
A közművelődési intézményekben,
iskolákban, óvodákban versek, mesék,
dalok hangoznak fel, ezzel felidézve költőink legszebb gondolatait, alkotásait.
A harsányi diákok és óvodások is sok
szép verset hoztak a Közösségi Házban
tartott megemlékezésre. Bihari Lajosné
alpolgármester köszöntötte rendezvényünk résztvevőit. Kiemelte, hogy ez a
program immár tíz éve visszatérő esemény a község életében. Ez alkalommal
József Attila legismertebb költeményei
mellett tavaszköszöntő verseket, verses
meséket és meséket is hallhattunk.
Ezután sor került a tanév folyamán országos és megyei versenyeken eredményesen szereplő tanulók jutalmazására,
melyet Harsány Község Önkormányzata
és a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért Oktatási Alapítvány
támogatott.
A programot vendéglátás zárta, melyet Harsány Község Önkormányzata
biztosított a szereplő gyerekek számára.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket
valamennyi támogatónknak.
Köszönet illeti a szervezőket, felkészítő pedagógusokat, szülőket, valamint a
szereplő gyerekeket a lelkes részvételért.
-Fábián Ágnes és
Kántorné Tóth Zsuzsanna
szervező pedagógusok
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Egyházi megbeszélés

Községünk önkormányzata rendszeresen támogatja a
települési egyházközségeket. Jó kapcsolatot ápol mindkét felekezet egyházközségével, melynek eredményeit
folyamatosan láthatjuk. A napokban az egyházak képviselői és Szabó Gergely polgármester megbeszélést tartottak,
mely során értékelték az eddig megvalósult fejlesztéseket,
és megbeszélték a további teendőket. A katolikus egyházban sikeres pályázatoknak köszönhetően megtörtént a parkoló zúzottkövezése, későbbiekben térkövezése, valamint
a templom nedves falinak vízmentesítése dréncsövezéssel
illetve egy januári pályázatnak köszönhetően a sekrestye
felújítására kaptak lehetőséget 15 millió forint értékben.
Emellett az Egri érsekség 20 millió forinttal támogatta a
templom felújítás következő ütemét, amely várhatóan az
épület statikai megerősítését, a tetőszerkezet cseréjét jelenti. A közös munka legújabb lépéseként az önkormányzat koordinálásával, a Katolikus Egyházközség pályázatot nyújtott be a ravatalozó állagromlásának megállítására. A Református Egyházközség az önkormányzattal szoros közreműködésben
üzemfelújítást valósított meg a Magyar Református Szeretetszolgálat részére, ahol
megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak jelenleg is. A református egyház az önkormányzat támogatásával, több ősszel induló projektre tervez
pályázni. Előkészítés alatt van a református temető átadása önkormányzati részről
az egyház részére. Elsődleges feladatként azonban az egyházak temetőiben való,
megfelelő szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémák megoldását tűzték
ki célul. Ehhez első lépésként az önkormányzat komposztládákat fog az egyházak
rendelkezésére bocsátani, valamint azok helyét és rendeltetését táblákkal kívánja
majd jelezni. Mindezek mellett az önkormányzat a közmunkaprogram keretében
rendszeres fűkaszálást biztosít az egyházak részére, illetve elvégezte a templomokhoz vezető utak aszfaltozását és a csapadékvíz-elvezető árokrendszerek burkolását.

Információs pont

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00036 Humán szolgáltatások fejlesztése Harsányban és térségében elnevezésű projektjének keretében településünkön
2018.03.01-től helyi közszolgáltatásként információs pont jött létre a Közösségi Házban. Az információs pont szolgáltatásaival segítséget nyújt a digitális világ megismerésében, valamint az online információközlésben és feldolgozásban.

A Harsányi Százszorszép Fagyizóba eladót keresünk.
Érdeklődni telefonon 06/30 495-5759 vagy személyesen.

„Egy morzsát se
hagyj!”

Ez a mottója annak a rendezvénynek, melynek keretében iskolánk
tanulói látványos, ízletes és elsősorban étvágygerjesztő hidegtálakat készítettek. A „Menő Menzák”
pályázat által biztosítottak az osztályok számára nyersanyagot. Az asztalokat a tanulók a közelgő Húsvéti
ünnepek jegyében terítették meg. A
húsvétkor fogyasztott hagyományos
ételekről, a tojásfestésről Zsuponyóné
Ujváry Mária a gömöri hímes tojások
készítője, a Gömöri Múzeum vezetője tartott előadást. Ezzel színesítette a rendezvényünket. Programunk
befejezéseként a gyerekek elfogyasztották a tálakon lévő finomságokat.
-Szervezők

HIRDETÉSEK

Harsányi Tükör Kiadja: Harsány Község Önkormányzata. Megjelenik: 700 példányban.
Felelős szerkesztő: Molnár Dániel. A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: Harsány, Kossuth u. 65. Tel.: 06 70/292-0222. E-mail: telehaz.munkatars@gmail.com.
Nyomdai munkák: Pető Nyomda, 3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Felelős vezető: Pető György. Tel.: 06 49/414-000.

