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Nagyszámú beköltözés Harsányba
Az utóbbi időben ugrásszerűen 
megnőtt a Harsányba beköltözők 
száma, mely a település elhelyezke-
désének, igényes környezetének, 
magas szintű infrastrukturális el-
látottságának, illetve a színvonalas 
intézményi szolgáltatásainak kö-
szönhető. A gyarapodást több szám-
szaki adat is jól tükrözi. Növekszik 

az óvodások létszáma, mely a község 
négy csoportos óvodájában közelí-
ti a száz főt, és egyre többen jelent-
keznek be a település egészségügyi 
központjába is. Az önkormányzat 
tájékoztatása szerint minden héten 
számos érdeklődő van az eladó telkek 
és házak iránt, hetente vásárolnak 
ingatlant, többnyire többgyermekes 

családok. Az önkormányzat által 
életre hívott otthonteremtési prog-
ramok is jól működnek. Folyamato-
san nő azok száma, akik a település 
vezetése által biztosított pénzbeli 
hozzájárulás felhasználásával vásá-
rolnak ingatlant, illetve sorra gaz-
dára találnak az önkormányzat által 
kínált kedvezményes árú telkek is.

Fontos a közlekedésbiztonság
fejlesztése
Az önkormányzat folyamatosan arra 
törekszik, hogy javítsa és fejlessze a 
közlekedési utak állapotát, és bizto-
sítsa a biztonságos közlekedést. Ennek 
a törekvésnek a részeként fekvőrendőrök 
kihelyezésre került sor a Dózsa György 

Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot, 
hogy Magyarország Kor-
mánya határozott a téli re-
zsicsökkentés végrehajtását 
követően szükségessé váló 
további intézkedésekről.

Ez alapján a gázszolgálta-
tási szerződéssel nem ren-
delkező háztartások igény-
bejelentést nyújthatnak 
be az önkormányzatnál- a 
Harsány Kossuth Lajos 
utca 67. alatti polgármes-
teri hivatalban -legkésőbb 
2018. október 15. napjáig.

Az igénybejelentő nyilat-
kozat a Harsányi Polgár-

mesteri Hivatalban igé-
nyelhető vagy letölthető a 
www.harsany.hu oldalról.

Háztartásonként egy darab 
igénybejelentés nyújtható be.
 
Háztartásnak az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkező sze-
mélyek közössége minősül.

Az igénybejelentő nyilatko-
zaton rögzíteni szükséges 
az igényelt fűtőanyag fajtá-
ját, amely később nem mó-
dosítható. Az igénylő sze-
mélynek az adott háztartás 

a bejelentett lakhelye, vagy a 
bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek 
az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi in-
tézkedéseiben már részesült.

A kizárólag elektromos fű-
tési móddal rendelkező 
háztartások nem jogosul-
tak az igénybejelentésre.

Amennyiben a rendelke-
zésére álló adatok alapján 
megállapításra kerül, hogy 
az adott háztartásra vonat-
kozóan már nyújtottak be a 
1364/2018. (VII.27) Korm. 

határozatra hivatkozással 
igénybejelentést, az ugyan-
azon háztartásra benyújtani 
kívánt további igénybeje-
lentés nem fogadható be.

Felhívom a figyelmet, hogy 
az igénybejelentés egysze-
ri természetbeni támoga-
tásra vonatkozik, aminek 
a formája az igénybejelentő 
nyilatkozatban van rögzítve.

és az Arany János utcákon június 29.-én. 
Illetve ezzel egy időben az útburkolat-
ra felszerelt forgalomlassító eszközök 
mind a két oldalára kihelyezésre ke-
rült egy 30 kilométer per órás sebesség 
korlátozó és egy az útegyenlőtlenségre 
figyelmeztető közlekedésjelző tábla is.

Harsány, 2018. augusztus 30.

-dr. Kántor János
jegyző
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Harsány leggrandiózusabb eseménye, 
a minden év augusztus hónapjának 
második szombatján megrendezésre 
kerülő Szürkemarha Fesztivál. Idén 
hatodszorra látogathattak el az érdeklő-
dők a Szilvási tanyára és környékére, ahol 
a rendezők mintegy hatezer adag szür-
kemarha pörkölttel, és rengetek nagy-
szerű programmal várták a vendégeket. 
Voltak zenés és táncos előadások, lovas 
bemutatók, hagyományos cséplés-és 
gabonatisztítás, traktor bemutatók. 
Többek között fellépett az Alma Együt-
tes, Veréb Tamás, és a Neoton Sztárjai. 
Mindemellett természetesen a kisebbek 
sem unatkozhattak, számukra is renge-
teg lehetőséget nyújtott a rendezvény. 
A fesztivál keretén belül megrendezés-
re került a VII. Borsodi Bajusz Mustra, 

amelyen huszonhárom nevezőből a zsű-
ri Palotai Attilát választotta az idei esz-
tendő Bajuszkirályának. A szokásokhoz 
híven idén sem maradhatott el a szür-
kemarhából készült ételek főzőverse-
nye, ahol szakmai zsűri elnöke nem volt 
más, mint a Konyhafőnök című műsor-
ból ismerhető Bernáth József sztárséf. A 
megmérettetésen közel száz főzőcsapat 
mérhette össze a tudását a fődíjért, ami 
nem volt más, mint egy szürkemarha 
tinó, melyet Nagy Attila és csapata nyert 
meg. A rendezvény fővédnöke Dr Nagy 
István, agrárminiszter, míg védnökei 
Tállai András, a pénzügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, miniszterhe-
lyettes, országgyűlési képviselő és Szabó 
Gergely Harsány község polgármestere, 
a B.-A.-Z. megyei közgyűlés tagja volt.
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Harsány Község főterén a hagyomá-
nyokhoz híven ökumenikus istentisz-
telettel vette kezdetét az augusztus 
20.-ai ünnepség. Adamcsik Dávidné 
Mártha Anita ref. lelkész igehirdetése 
és áldásmondása után Ócsai József Bar-
nabás testvér a római katolikus egyház 
képviseletében megszentelte az új ke-
nyeret.

Szabó Gergely polgármester ünnepi kö-
szöntőjében a hit szerepéről és fontossá-
gáról mondta el gondolatait – kiemelte, 
hinni kell önmagunkban, és Istennel 
szövetségbe lenni. Hangsúlyozta, hogy 
milyen fontos a közösségek szerepe a 
falu életében, számára még mindig Har-
sány a világ közepe. Hit által szebbet és 
jobbat tenni a jövőben, ez a Szent Istváni 
örökség.
Kovács Emilné Szent István intelmeiből 
adott elő részleteket.
A Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdal-
kör ünnepi műsorában aratási népdal-

csokor és Szent Istváni énekek előadása 
szerepelt, valamint a Magyar vagyok 
című vers Pósa Lajos tollából.
Államalapító Szent István és az új kenyér 
ünnepén Harsány Község önkormány-
zatának képviselő testülete több évtize-
des munkájuk elismerése képen Harsány 
Községért kitüntető emlékérmet adomá-
nyozott Dr. Kissné Laskody Mariann vé-
dőnő és Kiss Júlia egészségügyi asszisz-
tens részére, az egészségügy terén és a 
társadalmi életben végzett eredményes 
és maradandó munkájukért.

„Isten áldja meg a magyart, tartson 
neve, míg a föld tart.

Isten áldjon meg bennünket, minden 
igaz magyar embert.”

Az ünnepséget követően a Közösségi 
Házban önkormányzati vendéglátásban 
volt részünk.

-Bihari Lajosné
alpolgármester

Államalapító
Szent István és

az Új Kenyér ünnepe

Fotók:
  Kulcs Magazin
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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.

A Humán szolgáltatások fejlesztése 
Harsányban és térségében elneve-
zésű EFOP-1.5.2-16-2017-00036 
pályázatnak a keretén belül egész-
ségügyi szűrés kerül megvalósításra 
mindösszesen kilenc település be-
vonásával. Első állomásként Harsány-
ban és Kisgyőrben várták a lakosokat 
az ingyenes vizsgálaton. A Harsányi 
Egészségügyi Centrumban mintegy 

ötven ember, vett részt a szűrésen. Na-
gyon örültek ennek a remek lehetőség-
nek, és remélik, hogy a későbbiekben 
is lesz még sok ilyen és ehhez hasonló 
megmozdulás a településen. A szűrés-
nek a legfőbb célja az egészséges élet-
mód közösségi szintű megerősítése, 
a közösségek egészség kultúrájának 
fejlesztése, az egészségügyi állapotok 
javítása és az egészséges életmódra 
nevelés. A program során többek kö-
zött lehetőség volt vérnyomás, testsúly 
és testzsír mérésre, látás vizsgálatra, 
mozgás és egészséges életmód tanács-
adásra, ultrahangos vizsgálatra.

Továbbra is 
nagy hang-
súlyt kap a 
megelőzés

Ebben az esztendőben is megszervezésre került hittanos gyermekeink számára a 
hittantábor. „Jézus, a Jó Pásztor!” volt együttlétünk alapgondolata ezen az öt napon.  
Igyekeztünk Jézus nyomába szegődni, mint „legelőjének nyája” figyelni rá, hallgatni 
őt. Napjainkat a reggeli imádsággal, a kihúzott szentírási igerészekkel kezdtük és 
szentmisével zártuk. Négy csapatban egymással versengve vagy közös alkotó mun-
kában, játékban és imádságban töltöttük el az időt. A fagy kivételével mindenféle 
időjárásban volt részünk, de ez sem a tervezett programokat, sem jókedvünket nem 
rontotta el, sőt összeszedettebbé, egymásra figyelőbbé tett bennünket. A számhá-
ború, a foci, a kézműves foglalkozások, s végül az utolsó estén az éjszakai túra, sok 
élménnyel gazdagított bennünket. Számos játék mellett az egyéni és közös felelős-
ségtudatot is építettük a közösség szolgálata által. Ez csoportonként a rendrakás, 
az asztal körüli feladatok, vagy a szentmisén való ministrálás, felolvasás és a ze-
nei szolgálat által valósult meg. A Jó Pásztornak, Jézusnak hála, és minden tábo-
rozónak, segítőnek köszönet az együtt töltött napok sikeréért. Továbbá köszönet 
az önkormányzatnak, az iskolának támogatásukért, a falubelieknek türelmükért.

Táborozni jó
Ha nyár, akkor itt a táboro-
zás ideje. Nem történhetett ez 
másképpen Harsányban sem, 
ahol több különféle tábor szí-
nesítette a gyerekek szünide-
jét. Volt itt hittan tábor, foci-
tábor és egy játék kuckó névre 
keresztelt napközis tábor is. 
A szervezők nagy örömmel és 
szeretettel írnak táboraikról.

Hit

-Kővári F. Dávid
TORG, plébános

A Harsányi Hársfavirág Óvodában június 25-től 29-ig Gável András edző 
részvételével focitábort szerveztünk. A gyerekek az óvodában gyülekez-
tek, majd az edző vezetésével a műfüves pályára, vagy ha azt az időjárá-
si viszonyok nem engedték meg, a tornaterembe mentek. Itt erőnléti edzés, 
ügyességi, játékos feladatok, kispályás foci zajlott. A tábor célja a gyerekek 
edzettségének, ügyességének, technikai képességének fejlesztése volt. Az edzések vé-
geztével a megfáradt focisták az óvodába térhettek vissza, ahol finom ebéd várta őket.

Sport

-Nagyné Sír Ildikó
óvodavezető

JÁTÉK-KUCKÓ néven napközis tábort szerveztünk négy és tizenkét év közöttiek ré-
szére július 2-től 6-ig. A tábor folyamán rengeteg különféle programban vehettek részt 
és mérhették össze a tudásukat a gyerekek. Voltak kézműves foglalkozások, sport fel-
adatok, dráma játékok, filmvetítés, íjászat, kirándulások és csapat vetélkedők. Mind 
a tizenhat gyerek nagyon jól érezte magát, és remek hangulatban telt el számukra ez 
a hét. A tábornak otthont adó Közösségi Ház kikapcsolódást segítő felszereléseivel 
nagyban hozzájárult a táborozó gyerekeket ért élmények fokozásához. A buszos ki-
rándulás során eljutottunk Kisgyőrbe, ahol a fafaragásokat néztük meg, és vidám per-
ceket töltöttünk el a játszótéren. A hetet ki-mit tud játékkal és bábelőadással zártuk.

Önfeledt játék

-Olajos Mihály
családgondozó


