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Túrázási lehetőség Harsányban
Gyalogtúra ösvény létrehozásán dolgozik Harsány Község Önkormányzata. Maga a túraútvonal adott, jelenleg a terület 
kijelölése és biztosítása folyik. Az ösvény a Bükk hegység, és a harsányi halastavak között fut végig. Remek lehetőséget kínál-
va az idelátogatni vágyók és az ittélők 
számára, hogy kikapcsolódhassanak, 
felüdülhessenek, valamint ideális prog-
ramot jelent a kisgyerekes családoknak 
is. Az útvonal 4,2km-es távolságát ké-
nyelmesen normál tempó mellett akár 
másfél, két óra alatt lehet majd teljesí-
teni, mindeközben élvezve a vadregé-
nyes környezet nyújtotta látványt és a 
friss levegőt. A túra a három halastavat 
megkerülve érkezeik vissza a halőrház-
hoz, ahol is lehetőség van megpihenni és 
az ott található vendéglátóhelyiségben, 
büfében pótolni az elvesztett energiát. 
Az önkormányzat bízik benne, hogy a 
túra ösvény létrehozásával az eddiginél 
is több ember számára tud majd a kö-
zösségi szolgáltatásaival megfelelő ki-
kapcsolódási lehetőségeket teremteni.

A Harsányi Sport Egyesület megnyert egy az MLSZ (Magyar Labdarúgó 
Szövetség) által kiírt eszközbeszerzési pályázatot. A pályázat kere-
tében lehetősége van a futballcsapatnak egy defibrillátor beszerzésé-
re pályázati pénzből, amely hozzájárul majd a játékosok és a bírók 
életvédelmének biztosításához. Mindazonáltal az eszköz megszerzé-
séhez minimum egy főnek rendelkeznie kell egy BLS (Basic Life Sup-
port) tanfolyami képesítéssel, amely képzést az MLSZ ingyenesen biztosít.

Defibrillátort kap a futballcsapat

Szabó Gergely Harsány polgármeste-
re, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés tagja-
ként képviselte Borsod Abaúj Zemplén 
Megyét, és Tokaj-Hegyalját az Európai 
Bortermelő Régiók Gyűlésén az auszt-
riai Hainburgban. A kontinens minden 
bortermelő vidékéről ott levő politiku-
sok, illetve borászok megválasztották 
a szervezet elnökét, illetve alelnökét és 
iránymutató döntéseket hoztak a szer-
vezet jövőbeni működéséről. Az európai 
szervezet legfőbb feladata az európai 
borvidékek képviselete, érdekvédelme.

Községszépítés a
Föld Napja alkalmából

Az Európai Bor-
termelő Régiók 
GyűléseHarsány Község Önkormányzata folyamato-

san arra törekszik, hogy a község köztereit 
minél szebben, igényesebben díszítse, olyan környezetet teremtsen melyben 
az ittélők felüdülnek, jól érzik magukat, illetve vonzó a beköltözni vágyók és 
a nagy számban idelátogató turisták számára is. Ennek jegyében az idén több 
formára vágott örökzöldet, díszfát és közel 1100 különféle virágpalántát ültettek ki 
az önkéntesek, az általános iskola tanulói és az önkormányzat munkatársai Har-
sány főterére, illetve a különböző virágtartó edényzetekbe, és a villanyoszlopokra. 
Az önkormányzat már a palántálás napja előtt elvégezte a szükséges előkészülete-
ket, a területek gyommentesítését, és a virágtartók karbantartási munkálatait, va-
lamint a telepítés után folyamatosan gondoskodik a virágcsemeték öntözéséről. 
Ezen megmozdulást az önkormányzat minden évben megvalósítja a Föld Nap-
ja alkalmából, és mindig törekszik a lakosok, az óvoda és az iskola bevonására is.
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„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi 
áron el kell érnünk.” (Curie)

A Harsányi Hársfavirág Óvoda Katica csoportjába 2018. május 31.-én 16 órai 
kezdettel évzáró- és ballagási ünnepre gyülekezett össze a népes közönség. A 
2017/2018. nevelési évben 26 gyermek járt a csoportba, amiből 19 gyermek ősszel 
iskolába indul. Négy éve még kicsit szorongva, félve lépték át az óvoda ajtaját, de 
mára már az óvodás évek vége felé az iskolára felkészülve álltak elénk. Az évzáró- és 
ballagási műsorukban a versek, az éneklések, a népi gyermekjátékok, a mesék, a tán-
cok szerepeltek, az összeállítás a gyermekek kedvelt játékaiból készült.

„Játsszunk most együtt, amíg csak lehet! Remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer 
elmegyek.”

A három kíváncsi királykisasszony mesét, mesejátékot, korhű díszletek között, jel-
mezben mutatták be, minden gyermek a szerepének megfelelő átéléssel jelenítette 
meg mesehősét. A ballagó gyerekek a hatos számon átbújva, tarisznyával és virággal 
a kezükben mondták el búcsúzó versüket. Elköszöntek az óvónéniktől, dajka nénik-
től, óvodájuktól. Elköszöntek tőlük az ovis csoporttársak és a szomszéd csoportba 
járó kispajtások, verssel és ajándékokkal.

„Búcsúzunk tőletek, most egy kis időre, rövid kis időre, kerek esztendőre..”

A fenntartó részéről Szabó Gergely polgármester nyújtotta át a ballagási ajándéko-
kat. Büszkék vagyunk óvodásainkra. Nagyon sok sikert kívánunk az iskolai évekhez, 
a tudás megszerzéséhez.

„Ha az ember azt akarja, hogy szeressék, adjon virágot.
Ha azt akarja, hogy emlékezzenek rá, ültessen fát.
Ha azt akarja, hogy sohase feledjék, neveljen embert.”

A ballagók névsora: Bacsó Levente, Csépányi Gvendolin Mendi, Csorba Detti, Dar-
mos Dárius, Dósa Patrik Norbert, Halász Dóra, Halász Petra, Kiss Kinga Gerda, Ko-
hányi Ákos, Lakatos Zsolt, Mike Noel, Molnár Eszter, Nagy Petra, Pásztor Dénes 
Norbert, Rafael Melissza Jázmin, Rafael Rudolf József, Somosvári Attila Béla, Szé-
kely Ádám, Tamás Gyula Marcell.

Évzáró- ballagás a Katica csoportban

-Szondáné Török Zsuzsa
Bihari Lajosné

óvodapedagógusok

A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 11 diákja vehette vállára a ballagási tarisznyát az idei évben: Balog Gabri-
ella, Balog Henrietta, Berki Karina, Bolla Áron, Dimény Soma, Dósa Róbert, Dósa Zsolt, Kovács Anita, Molnár Balázs, 
Nagy Anita, Nagy Mónika. A tarisznya átvétele után a szülői munkaközösség tagja átadta a köszönet virágait az iskola igaz-
gatójának, igazgatóhelyettesének valamint az osztályfőnököknek hálából a sok éves kitartó munkájukért. Szokásokhoz híven 
megtették utolsó lépéseiket az iskola fali között, miközben díszsorfal kíséretében búcsúztak tőlük társaik. Az ünnepség ke-
retében a ballagók virágokkal ajándékozták meg tanítóikat és szülei-
ket, valamint versekkel és közös énekekkel hagyták hátra iskolájukat. 
Megtörtént az ünnepélyes zászlóátadás. Takácsné Oczella Csilla az 
iskola igazgatója búcsúzó szavakat intézett a ballagókhoz, majd külön 
köszönetben részesítette Czinege Annát, Molnár Zoltánnét, és Baghy 
Zitát áldozatos munkájukért cserébe. Harsány Község Önkormány-
zata nevében a hagyományokhoz híven Szabó Gergely polgármester 
adományozott elismerést Dimény Soma végzős diáknak példás ma-
gatartásáért és szorgalmáért, valamint a közösségi kulturális rendez-
vényeken történő rendszeres szerepléséért és azok lebonyolításában 
való segítségnyújtásáért. Az ünnepség zárásaként Péterné Fürjes Mó-
nika osztályfőnök is búcsút vett az osztályától.

Elballagtak a harsányi általános
iskola végzős diákjai
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A Harsányi Hársfavirág Óvoda ka-
tica-nagycsoportos óvodásainak 
10 fős csapata játékos-ügyessé-
gi-sportversenyen vett részt a bő-
csi Hernád Óvodában 2018. május 
18.-án. Ezen a kistérségi rendezvé-
nyen az idén 18 óvoda képviseltet-
te magát, a harsányi óvodások nagy 
élvezettel készültek. Sportruháza-
tukban is Harsányt képviselték. A 
versenyről aranyéremmel a nyakuk-
ban, ajándékcsomaggal, oklevéllel és 
egy újabb olimpiai kupával térhettek 
haza. Büszkék vagyunk óvodásaink-
ra, mert tovább öregbítették óvodánk 
hírnevét.

Ovi olimpia
a bőcsi oviban

-Bihari Lajosné

A „Menő Menzák” elnevezésű pályá-
zat keretében intézményünkben már 
több program is megvalósult, aminek 
következő állomása egy főzőverseny 
volt május 11-én, melynek mottója: 
„Egy morzsát se hagyj”. 
A napot mézkóstolással egybekötött 
reggelivel kezdtük, majd a méz jótékony 
hatásait bemutató kisfilm megtekinté-
sével folytatódtak a programok. A fő-
zéshez szükséges alapanyagok kiosztása 
után szülők és gyerekek lelkesen kezdtek 
hozzá az ételek elkészítéséhez. A leg-
egészségesebb étel címért az iskola nyolc 
osztálya versengett. 
A nap további részében a tanulók szí-
nes programokon vehettek részt (zum-
ba tánc, koncert). Az elkészült ételeket 
szakmai zsűri értékelte, melynek tagjai 
Csavajda Istvánné dietetikus, Csehné 
Lengyel Magdolna szakács, Kiss Sándor-
né élelmezésvezető, Nagyné Sír Ildikó 
óvodavezető és Szabó Gergely Harsány 
község polgármestere voltak, munkáju-

kat segítette az Takácsné Oczela Csilla 
intézményvezető és Tóthné Szűcs Mária 
intézményvezető-helyettes. A zsűri az 
ételek ízét, tálalását is figyelembe vette 
a pontozásnál. A versenyt a 2. osztály 
nyerte, őket követte második helyezett-
ként a 8. osztály és harmadikként a 4. 
osztály. 
A rendezvény nagyon sikeres volt, a gye-
rekek és a felnőttek is élvezték a közös 
főzést. A programokon több mint 200 fő 
vett részt.

„Szívesen vettem részt zsűritagként eb-
ben a jövőbe mutató kezdeményezés-
ben. Örülök, hogy az önkormányzat és 

az általános iskola közösen gondolkodik 
a helyes, egészséges, tudatos táplálkozás 
népszerűsítéséről, illetve fenntartásá-
ról. Az önkormányzatunk ezen okokból 
2011 óta önellátó, így tudjuk, hogy el-
lenőrzött jó minőségű élelmiszer alap-
anyag kerül gyermekeink asztalára. Az 
egészséges étkeztetés jegyében az elmúlt 
években közel ötven millió forintból újí-
tottuk meg, fejlesztettük a konyhánkat, 
mely ma a legmodernebb felszerelések-
kel rendelkezve tud, minőségi ételeket 
előállítani. Az egészségtudatos gondol-
kodás jegyében tervezzük az idén meg-
valósítani azt a hűtőházat, amely tovább 
segíti az önkormányzat, illetve a környék 
önkormányzati gazdálkodását, ősterme-
lőit, hogy közösen összefogva tudjunk 
minél nagyobb mennyiségben minősé-
gi élelmiszer alapanyagokat előállítani, 
megalapozva az egészséges ételek ké-
szítését, a tudatos egészséges étkezést.” 
-mondta Szabó Gergely Harsány Község 
polgármestere a főzőverseny után.

Főzőverseny a Harsányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskolában
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-Gazda Miklós
HSE judo szakosztályvezető

Harsányi Tükör Kiadja: Harsány Község Önkormányzata. Megjelenik: 700 példányban. 
Felelős szerkesztő: Molnár Dániel. A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: Harsány, Kossuth u. 67. 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.

Megrendezésre került a X. Harsányi Judo Gála, en-
nek keretén belül az I. MPA SYSTEM Kupa 2018 június 9.-én.
Hosszú út vezetett idáig, és sokan támogattak az elejétől fogva. A legfontosabb, hogy 
2007-ben a judo bekerült a Harsányi SE szakosztályai közé. Szabó Gergely jelenlegi 
SE elnök, polgármester segítségével. És hogy legyen hol tartani a foglalkozásokat, 
helyet kaptunk az iskola tornatermében, Takácsné Oczela Csilla intézményvezető 
támogatásával. Minden adott volt egy saját verseny megrendezésére. Így hát bele-
vágtunk! Ebből a kezdeményezésből nagyszerű sport nap kerekedett óvodáskortól 
felnőttig. Judo, foci, futás, kerékpár. Ez a Gála! Ehhez a sportnaphoz csatlakozott 

több jóérzésű ember, akik a mai napig segítik a munkánkat. -Tállai András pénzügyi miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. 
-Tóth Péter a harsányi tógazda, -Kelemen Imre és társa Kft, -Clear Magyarország Zrt, -Simkó Lajos - Bogácsi strand „Nagyfalat” 
vendéglő, -Porcsalmi Péter, -a Polgárőrség helyi szervezete, -EB-MEX Kft - Pusztai István. Köszönöm, hogy nem hagytatok 
el! De vannak új társaitok is: Ocsó pékség, Jutka a „zöldséges”, Hunor Motoros Baráti Kör, autómentős Joci aki a szőnyegeket 
szállítja, Juhász Zoltán - zene. Az idei rendezvényre 120 gyermek adta le a nevezését. Érkeztek ide Ózdról, Salgótarjánból, Deb-
recenből, Szikszóról, és Miskolcról is. Két részből állt a nap. A délelőtt folyamán a legkisebbek egy japán edző Kikuchi Yunna 
MVSC-MVSI segítségével sajátították el a judo alapjait, fogásait. Ezek az 5-9 éves korosztályú gyerekek, még igazi versenyen 
nem mérhetik össze tudásukat, így ők játékos formában, küzdöttek. Nagy élmény volt látni az apróságokat, elszántságukat küz-
delem közben. Ezt követően került sor az ünnepélyes megnyitóra. A fentieken túl még köszönthettük településünk új lakóját 
Repka Attila birkózó olimpiai bajnokot, és Gercsák Szabina Ifjúsági olimpiai és világbajnok judokát. Ezek után kezdetét vette az 
I. MPA SYSTEM Kupa. Főtámogatónk az MPA SYSTEM kft nevében Ungvári Rajmund köszöntötte a versenyzőket, és átadott 
minden judokának egy a gála logójával ellátott pólót. Kiemelte mennyire fontos a sport az egészséges fizikai és szellemi fejlő-
désben. A kitartás, a fegyelem a jövőbeni élet elengedhetetlen része. Látva a sikerre éhes tekinteteket biztosított bennünket a 
folytatásról. Minden korosztályban összesített győztest hirdettünk, és összetettben is, amely egyben vándorkupa. Az összetett 
győztes az MVSI csapata lett. Köszönöm minden edzőnek, szülőnek a támogatást. Na és nem utolsó sorban feleségemnek, gye-
rekeimnek és családjuknak a hosszú éveken át tartó megértést, a sok munkát, amit önzetlenül biztosítottak a siker érdekében.

Jubileumi judo gála Harsányban

Az idei évben a Harsányi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, Har-
sány Község Önkormányzatának 
támogatásával rendezhette meg 
az általános iskolák között éves 
szinten lezajló sportversenyt, az 
immáron 41. alkalommal meg-
rendezett Bükk-kupát. A verse-
nyen Bükkábrány, Bükkaranyos, 
Bükkszentkereszt-Répáshuta, Har-
sány és Kisgyőr települések felsős 
diákjai vettek részt június 1-én. A 
technikai megbeszélést a megnyitó 
követte, ahol csapatoknak lehető-
ségük volt megnézni egy a harsányi is-
kolás lányok által bemutatott előadást, 
majd Szabó Gergely polgármester meg-
nyitója után kezdetét vehette a verseny. 
Elsőként a futószámoké volt a főszerep, 

ahol 60, 80, 300 és 400 méteren bizo-
nyíthattak a versenyzők. Ezt követően 
pedig a távolugrás következett 5.-6. és 
7.-8. osztályos lebontásban. A további-
akban az asztalitenisz és a fiúk számára 
a labdarúgó, a lányok számára pedig a 
kézilabda mérkőzések három helyszínen 

párhuzamosan folytatódtak. A verseny-
számok szokásokhoz híven, külön-külön 
nemekre lebontva voltak megvalósítva, 
ezzel is biztosítva az egyenlő esélyeket. 
Az eredményhirdetés során kiderült, 

Harsányi siker 
a Bükk-kupán

hogy összesítettben Bükkaranyos 36 
ponttal ötödik, Bükkszentkereszt-Ré-
páshuta 108 ponttal negyedik, Kisgyőr 
114 ponttal harmadik, Bükkábrány 138 
ponttal második és Harsány 162 pont-
tal első helyezést ért el. Természetesen 
egyénileg és csapat szinten is érmekkel, 

valamint elismerő okleve-
lekkel jutalmaztak minden 
versenyzőt. Mindemellett 
a győztes harsányi csapat a 
Bükk kupával gazdagodott, 
valamint Molnár Balázs nyol-
cadik osztályos harsányi tanu-
ló a legtöbb gólt rúgó játékos 
számára ajándékozott trófeát 
vihette magával.


