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Hatalmas siker, óriási érdeklődés 
az I. Harsányi Szürkemarha Fesztiválon
Hihetetlen érdeklődés övezte 
az I. Harsányi Szürkemarha 
Fesztivál programjait. A Szilvási 
család, Harsány Község Ön-
kormányzata, valamint Mudra 
Kálmán által augusztus 17-én 
hagyományőrző szándékkal 
megrendezett nagyszabású 
rendezvényen mintegy 5000 fő 
vett részt, száz főzőcsapat mérte 
össze tudását.
Nagy sikere volt az ökörsütésnek, a nyár-
son sült malacnak, a szalmabálából készült 
hatalmas várnak, a fából készült népi gye-
rekjátékoknak, a hagyományos cséplés-
bemutatónak, a tűzijátéknak, valamint a 
jászberényi csikósok és a lovasíjászok fer-
geteges produkciójának.

A számtalan, szürkemarhából készült fi-
nom étel és a slambuc mellett sokan meg-
kóstolták a helyi készítésű kalkát, tócsnit és 
krumplifánkot is. A szervezők több mint 
2000 adag szürkemarhából készült ételt 
adtak el. A Benke László olimpiai bajnok 
mesterszakács által vezetett szakmai zsűri 
127 étket bírált meg. 30 különdíjat osztot-
tak ki, a főzőversenyt a nyékládházi Csipet 
Csapat elnevezésű főzőcsapat nyerte. 

„Ez egy csodálatos nap volt, nagyszerű 
érzés volt harsányinak lenni. Nagyon büsz-
ke voltam a falubeliekre, hiszen Harsány-
ban példaértékű összefogás történt. A szer-
vezésben és a rendezvény lebonyolításában 
több mint 130 fő vett részt, a nagyszabású 
fesztivált 45 cég és magánszemély támo-
gatta. Szeretném minden segítőnek, támo-
gatónak megköszönni önzetlen, áldozatos, 
kitartó munkáját, mellyel hozzájárult a 

községünk hírnevét az ország minden tájá-
ra elrepítő, nagyszabású fesztivál megszer-
vezéséhez! Köszönet mindenkinek, aki kilá-
togatott a rendezvényre!” – mondta Szabó 
Gergely polgármester. 

A család, a családi értékek, a hagyo-
mányőrzés és -ápolás fontos szerepet 
játszanak életünkben még a mai, ro-
hanó világunkban is. Ez a rendezvény 
nemcsak azt bizonyította, hogy össze-
fogással, közös akarattal elérheti egy kis 
közösség is a céljait, hanem az értékek 
szükségességét bizonyította. A 21. szá-
zad emberének is fontos a múlt, érdek-
lik gyökerei, számít a tradíció. A média-
sugallta, technika-övezte világunkban 
megállja helyét, sőt kiemelten érdekes 
egy olyan rendezvény, amely értéket 
közvetít. Jövőre pedig örömmel várhat-
juk a II. Szürkemarha Fesztivált!

Köszönet a Szilvási családnak Lovas- és íjászbemutató

Különleges vár szalmabálákból Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus 
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Polgármesteri tájékoztató
Elkészült az óvoda, megnyílt a harsányi piac, kezdődik az árok- és járdafelújítás, több mint 50-en 
dolgoznak a közmunkaprogramban, hamarosan elkészül a Búj-pince. Nagy lendülettel zajlanak 
településünkön a fejlesztések.
Községünk önkormányzata termelői pi-
acot alakított ki a főtér mellett, a régi bolt 
udvarán. Régi vágyunk vált ezzel valóra. Ez 
a kezdeményezés nemcsak a piacról és a 
vásárlásról szól, azt szeretnénk, hogy a köz-
ségi főtér mellett egy másfajta közösségi tér 
is legyen, ahol találkozhatnak egymással a 
környék termelői és vásárlói. Ez egy újfajta 
élmény, bizalmi viszony, amikor lehetősé-
günk van személyes kapcsolatot kialakítani 
azzal a termelővel, akinek terméke aztán a 
családunk asztalára kerül. Nagyon fontos-
nak tartom a jó minőségű, helyi termékek 
népszerűsítését. Szeretnénk, ha minél több 
bio gyümölcs és zöldség kerülne a standok-
ra. Bízom benne, hogy a fogyasztói kultúra 
fejlesztésére is jó hatással lesz a termelői 
piac létrehozása. Ez egy pozitív minősé-
gi változás, mellyel próbáljuk elősegíteni a 
falusi mezőgazdasági kultúra fenntartha-
tóságát. Ha helyi termékeket vásárolunk, 
támogatjuk a munkahelyek létrehozását, a 
helyi termelőket, őstermelőket, iparosokat, 
kézműveseket. Az új piac kapuja minden-
ki előtt nyitva áll, az árusítás ingyenes!

JÁRDÁK ÉS ÁRKOK A START közmunka-
programban benyújtott sikeres pályázat 
eredményeként elkezdődött a járdafelújí-
tás, az árokburkolás és az utak kátyúzása a 
településen. A Miskolci Kistérség Társulás 
által lefolytatott közbeszerzési eljárás elhú-
zódása miatt, jelentős késéssel, a napokban 
érkeztek meg a munkálatokhoz szükséges 
anyagok, így szeptember közepén, nem a 
legkedvezőbb időjárási viszonyok között 
tudtuk elkezdeni a kátyúzást, illetve az 
árok- és járdafelújítást. A program kereté-
ben 650 méter árok kap szilárd burkolatot: 
a Béke utcán 145 méter, a Béke és a Hunyadi 
utca összekötő szakaszán 47 méter, a Római 
Katolikus templom és a Béke utca között 
170 méter, a Petőfi utcán 70 méter, a Kos-
suth és a Rákóczi utca összekötő szakaszán 
100 méter, a Dózsa György és a Munkácsy 
utca összekötő szakaszán 60 méter, a József 
Attila utcán 60 méter. 1100 méter járdát 
újítunk fel: a Béke utcán 65 métert, a Béke 
és a Hunyadi utcák összekötő szakasznál 
47 métert, az Árpád utcán 250 métert, a 
Kossuth és a Rákóczi utca összekötő sza-
kaszán 100 métert, a Dózsa György és a 
Munkácsy utca összekötésénél 200 métert, 
a Munkácsy utcán 120 métert, a Malom 
utcán 110 métert, a József Attila utcán 300 

métert, a Klapka György utcán 100 métert, 
a Zrínyi Miklós utcán 200 métert. A mun-
kát az önkormányzat közfoglalkoztatásban 
lévő munkatársai végzik. Településünkön 
jelenleg több mint 50 fő dolgozik a közfog-
lalkoztatási rendszerben. Ezt a fajta munkát 
az állam és az önkormányzat pályázatainak 
jóvoltából kínáltuk fel az aktív korúak ellá-
tását igénybevevők körének. Részt venni 
benne nem kötelező, de aki elfogadja, an-
nak be kell tartani a munkára vonatkozó 
szabályokat. A munkaidő betartását, a tisz-
tességes munkavégzést, az időkereteket és a 
munkaeszközök szakszerű, rendeltetéssze-
rű használatát. Ezt következetesen ellen-
őrizni és szabályozni kell, hiszen közpénzek 
bevonásával történik a finanszírozása, mely 
komoly felelősséggel jár.

A közfoglalkoztatás nem szakma, ha-
nem egy élethelyzet, amikor az állam az 
önkormányzatokon keresztül munkát 
biztosít azoknak, akiknek nincs munka-
helyük. Akik ilyen esetben közpénzből 
kapnak juttatást, véleményem szerint, 
ha egészségi állapotuk engedi, kötelessé-
gük a köz javára értéket teremteni, tevé-
kenykedni, tisztességesen dolgozni. Én 
a kemény munka híve vagyok, melynek 
megvan az eredménye is. Nem tudom el-
fogadni, ha valaki úgy gondolja, hogy neki 
csak kapni kell, de viszonozni nem! Én ezt 
a gondolkodást nem tudom támogatni! 

Tovább folytatódik az uradalmi dézs-
mapince (Búj pince) felújítása. A szakembe-
rek a napokban kezdték meg a beltéri vilá-
gítási rendszer kiépítését és a vizesblokkok 
kialakítását. Ezt követik a belső burkolási 
és tetőjavítási munkálatok. A tervek sze-
rint december elsejével megnyílik a pince, 
melyben helyet kap egy rendezvényterem 
és az önkormányzat turisztikai attrakciója.

Mindenszentekre befejeződik Kalóz 
István tanító családi síremlékének hely-
reállítása a református temetőben.

HÁRSFAVIRÁG ÓVODA Birtokba vették a 
gyerekek az új óvodát. Gyönyörű lett az 
épület külsőleg és belsőleg egyaránt. Hatal-
mas, tágas, világos csoportszobák épültek. 
A gyereknek saját öltözőszekrényük van. 
Mind a négy csoportszobát új bútorokkal, 
játékokkal és fejlesztőeszközökkel szerel-
jük fel. A negyedik csoport beindításával 
szakmai szempontból optimális létszámú, 
húszfős csoportokban zajlik majd az óvodai 

nevelés. A harsányi óvodába járó gyerekek 
számtalan ingyenes szolgáltatás közül vá-
laszthatnak. Az óvodában töltött idő alatt 
részt vehettek angol nyelvi foglalkozáson, 
szenzomotoros, mozgás-koordinációs fej-
lesztésen, néptánc, majorette, labdarúgó 
foglalkozásokon, valamint hitoktatáson. 
Jelenleg az új kiegyenlített udvarra a külté-
ri játékok telepítése zajlik, valamint folya-
matban van két régi csoportszoba bútor-
zatának, eszközeinek cseréje.

Ünnepélyes pillanatokkal zárult a 
Harsány-Vatta bajnoki i�úsági labdarúgó 
mérkőzés szeptember 8-án A nagyará-
nyú hazai sikert (6-1) követően Czinege 
Gézával, a CLEAR Magyarország ZRT. 
vezetőjével adtam át a HSE i�úsági lab-
darúgóinak az előző bajnoki szezonban 
elért harmadik helyezésért járó bronzér-
meket. Ezúton is szeretném megköszönni 
Pozbai Gabriellának, illetve Czinege Gé-
zának azt a komoly támogatást, melyet a 
TAO rendszer keretében juttattak a sport-
egyesület utánpótlás-nevelése részére. 

Bizonyára emlékeznek rá, hogy az év 
elején egy találkozót kezdeményeztem dr. 
Ternyák Csaba egri érsekkel, hogy anya-
gi támogatást kérjünk a Római Katolikus 
templom további állagromlásának megaka-
dályozására, valamint az épület felújítására. 
A megbeszélés eredményes volt, jelentős 
forrást kaptunk. Jó ütemben haladnak a 
templom állagmegóvási munkálatainak 
előkészületei. A szakemberek felmérték az 
épületet, elkészítették a felmérési terveket, 
koordinálták a szakágakat. Felkerültek a 
repedésekre a gipszpecsétek, megtörténtek 
a kontroll-szemlék, átvizsgálták a tetőt és a 
boltozatot, valamint megvalósult az alapfel-
tárás is. A felmérések eredményei mutatják 
meg, hogy milyen beavatkozásokra lesz 
szükség az állagmegóvás és a felújítás során.

Folyamatosan megbeszéléseket foly-
tatok a 2515 jelű Miskolc – Harsány – 
Vatta összekötő útszakasz felújításának 
elősegítése érdekében a hosszú évek alatt 
kialakult probléma tartós és mindannyi-
unk számára megnyugtató megoldásának 
érdekében. Ennek eredményeként a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatóságának mun-
katársai megkezdték a Harsány – Vatta 
közötti útszakaszon a padka kijavítását, 
illetve marását. Szabó Gergely

polgármester
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a kontroll-szemlék, átvizsgálták a tetőt és a 
boltozatot, valamint megvalósult az alapfel-
tárás is. A felmérések eredményei mutatják 
meg, hogy milyen beavatkozásokra lesz 
szükség az állagmegóvás és a felújítás során.

Folyamatosan megbeszéléseket foly-
tatok a 2515 jelű Miskolc – Harsány – 
Vatta összekötő útszakasz felújításának 
elősegítése érdekében a hosszú évek alatt 
kialakult probléma tartós és mindannyi-
unk számára megnyugtató megoldásának 
érdekében. Ennek eredményeként a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatóságának mun-
katársai megkezdték a Harsány – Vatta 
közötti útszakaszon a padka kijavítását, 
illetve marását. Szabó Gergely

polgármester
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Csehné Séra Tünde
Kalapom

Egy szép őszi reggelen,
Fúj a szellő sebesen.
Fejemről a kalapom,
Mit szeretek oly nagyon,
Felvitte egy nagy fára,
S fennakadt a lombjára.

Igen mókás mondhatom,
Egy fa viseli kalapom.
Szellő úr� kölcsön adta,
Várom, hogy majd visszaadja.

Nem tehetek egyebet,
Fára mászni nem lehet.
Hisz a nagy fa olyan gyenge,
Lábam alatt összetörne.

Így meg szívem törik össze,
Ha kalapom nem esik le.
Bosszúságom tovább nő,
Mert elment messze a felhő.

Barcziné Gonda Ibolya harsányi 
lakos már régóta ír verseket, no-
vellákat, eddig saját nyolckötetes 
könyvében kiadott. Tagja a Függet-
len Alkotók Írószövetségének. A 
verseit nemcsak leírja, elő is adja. 

Barczi Lajosné
PARASZT

Amerre nézek
látom kezed nyomát,
a mindennapi kenyér
kíséri utad.

A drága föld
adja az áldást.
Az élet dús kinccsel 
jutalmaz

PARASZT!
Tiéd a legszebb ének, 
a dalos madár dala.
Az ébredő természet
legelső virága.

A gyümölcs, amely
a fádon terem, 
te ültetted, hogy
az unokáknak is legyen.

A hajnal, amely küldi
a fényt, a napsugarat,
a te arcod barnítja.
Kezedet, a kapanyél 
keményíti és edzi.

PARASZT!
Védd meg a csodás 
szépséget.

Ne engedd, hogy jussod 
elvegyék, gazt teremjen
a magyar róna!

Érezd neved értékét,
Paraszt szóra dobbanjon
meg szíved.

Igen, az vagyok!
Nem szégyenlem,
nem hajtok fejet! 

(1998) 

Csak a nyomát láthatom,
Visszavárni nem fogom.
Bosszankodva otthagyom,
Az én kedvenc kalapom.

Eltelt némi kis idő,
S elkezd esni az eső.
Most esne csak jól nekem,
Hogy kalapom fölvegyem.

Tán szél is lesz, ha eső van,
Morgolódok magamban.
Meg is jön az nemsokára,
Belekap a magas fába.

Kalapomat lekapja,
S röpíti a magasba.
Haladok a nyomába,
Elkapom nemsokára.
Nagy szellőnek morc játéka,
De mit elvett visszaadta.
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I. SZÜRKEMARHA FESZTIVÁL Természe-
tes környezet, barátságos vendéglátás, 
neves fellépők, szórakoztató programok 
kicsiknek és nagyoknak – ez jellemezte 
a hagyományteremtő rendezvényt.
(Fotók: Kiss Péterné és Kákonyi István)

Több mint ötezer ember 
látogatott Harsányba

Benke László mesterszakács, zsűrielnök 
véleményezte az ételeket

Ízletes malac- és ökörsült készült

Érdekes fajátékok a gyermekek örömére

Hagyományos cséplés- 
és gabonatisztítási bemutató

Megáldották az új kenyeret 
államalapító Szent István király ünnepén

Tűzijáték és szabadtéri bál zárta a rendezvényt


