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KÖZSÉGÜNK LAPJAIV. évfolyam 8. szám

Szüreti Nap Harsányban 
Verőfényes őszi napon XIV. 
alkalommal rendezte meg Har-
sány Község Önkormányzata és 
a Harsányi Kéknefelejcs Nép-
dalkör a Szüreti Napot szep-
tember 28-án.

A rendezvény három helyszínén 
népdalkörök, néptáncosok, fúvósok, a 
harsányi óvodások és az általános isko-
lások majorett csoportja nyújtott szín-
vonalas előadást. A hagyományos szüre-
ti felvonuláson mintegy 500 ember vett 
részt. A Bükkaranyosi Huszár Egyesület 
lovasai, Teleki Lajos hintója, a Hunyadi 
Majorett és az Emőd Brass Fúvószenekar 

vezetésével, fúvószene-kísérettel haladt 
a menet. A felvonulók sorát ez évben is a 
szüreti járművek zárták.

A község főterén köszöntőt mondott 
Tállai András önkormányzati államtitkár, 
országgyűlési képviselő, a település dísz-
polgára és Szabó Gergely, Harsány pol-
gármestere, majd ezt követően hordógurí-
tással adták át a község azon útszakaszait, 
melyek pályázati támogatás segítségével 
a közelmúltban kaptak aszfaltburkolatot. 
Majd a kisbíró, ifj. Szilvási András köszön-
tötte a bort, a szüretet és a résztvevőket. A 
Tibolddaróci és Emődi népdalkör előadá-
sában szüreti népdalcsokrot hallhattuk. 
A Sályi Kamarakórus dr. Barsi Ernő nép-

dalfeldolgozásait adta elő, melyek mind e 
tájegység zenei gazdagságáról beszéltek. 
A Harsányi Kéknefelejcs Népdalkör helyi 
gyűjtésű népdalokkal köszöntötte az ün-
nepet. A rendezvény résztvevői megkós-
tolhatták a harsányi szőlőhegy levét, helyi 
süteményeket, kalácsot, pogácsát. 

Az Itthon vagy! – Magyarország sze-
retlek! című rendezvénysorozat harsányi 
záróakkordjaként Szent Mihály napi 
tűzgyújtásra került sor a Szilvási-tanya 
melletti dombon. Hideg őszi szél fújt, de 
ennek ellenére a falu apraja, nagyja kép-
viseltette magát és a tűz fényénél együtt 
énekelt a helyi népdalkör tagjaival.

Szalagátvágással és a szürethez illően hordógurítással 
adták át az új, aszfaltos utakat

A harsányi óvodások zenés, táncos, 
hagyományőrző műsora kedves színfoltja volt a szüreti műsornak

Az ország 1300 településén, köztük Harsányban is egyszerre, 
este fél 10-kor gyulladt meg az összetartozás 

szimbólumaként a pásztortűz szeptember 29-én
A házigazda Kéknefelejcs Népdalkör tagjai 

helyi gyűjtésű népdalokat adtak elő

Bihari Lajosné
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Új háziorvos községünkben
Harsány Község Önkormány-
zatának képviselő-testülete 
a 2013. október 3-ai ülésén 
határozatot hozott róla, hogy 
támogatja dr. Csete László 
tüdőgyógyász, immunológus 
szakorvos községi háziorvos-
sá válását.
Kapcsolatunk a háziorvosunkkal (vagyis 
a családunk orvosával) szinte mindenna-
pos. Ő az, akihez bizalommal és nem fél-
ve kell, hogy forduljunk a problémánk-
kal. A háziorvos szinte része a családunk 
életének. Ő az, aki eszünkbe jut először, 
amikor a hideg téli estéken vizes ruhával 
próbáljuk csillapítanunk kisgyermekünk 
forró homlokát. Ő az, akit először hí-
vunk, ha idős szüleink vagy nagyszüle-
ink hirtelen ápolásra szorulnak. Amikor 
új háziorvost választunk, egy kicsit új 
családtagot is választunk.

Az új háziorvos kiválasztása egy 
nagyon komoly és a jövőt hosszú tá-
von meghatározó kérdés, melyet jól 
körül kellett járnia a képviselő-testü-
letnek, több oldalról megvizsgálni és a 
döntéshez számos orvos, egészségügyi 
szakember véleményét kikérni. 6 kivá-
ló orvos is érdeklődött a praxis iránt. A 

képviselő-testület mindent elkövetett, 
hogy a faluközösség érdekének megfe-
lelő, legjobb orvosjelöltet válassza ki.

TAPASZTALAT Dr. Csete László neve a 
harsányi és környékbeli lakosok számá-
ra is ismerősen csenghet, hiszen ma-
gas színvonalú orvosi munkáját hosz-
szú évek óta Miskolcon a Szent Ferenc 
Kórházban végzi, valamint a sárospata-
ki városi rendelőintézetben gyermekek 
és felnőttek tüdőgondozását is ellátja. 
Több mint tíz év háziorvosi ügyeleti 

tapasztalattal rendelkezik. Dr. Csete 
László megfelel a kihívásnak, képzett-
sége, tapasztalata, átfogja mindazokat 
az ismereteket, amelyek ahhoz szük-
ségesek, hogy megfelelő háziorvosa 
legyen gyerekeknek, fiataloknak, idő-
seknek, a harsányi családoknak. Az új 
orvos a jogszabályok által előírt admi-
nisztratív teendők elvégzését követően 
minél hamarabb munkába fog állni, 
addig a helyettesítés az eddig megszo-
kottak szerint alakul dr. Csimma Fe-
renc közreműködésével.

Mezőőri szolgálat
A rendőrség tájékoztatása szerint fokozottabb lesz a rendőri jelen-
lét a településeken, így Harsányban is. Falunkban a kertekből, gyü-
mölcsösökből, szőlőkből való termés-eltulajdonítás, illetve télen 
a falopás a leggyakoribb eset, de bűncselekményből egy is sok, és 
csírájában kell elfojtani az ilyen folyamatokat.

„Hatalmas kár és igazságtalanság az, amikor sok esetben idő-
sebb emberek keményen dolgoznak, ültetnek, gyomlálnak, mások 
pedig széles vigyorral az arcukon begyűjtik, leszüretelik a termést. 
Hiába létesít az önkormányzat termelői piacot, és buzdít a föl-
dek, kertek, szőlők művelésére, ha az ilyen gaztettek kedvét szegik 
a termelni vágyó szorgalmas embereknek” – hangsúlyozta Szabó 
Gergely polgármester.

Az ilyen helyzet nem látszatmegoldásokat, hanem konkrét, 
hatékony lépéseket kíván, tenni kell a bűncselekmények megelő-
zése érdekében, ezért Harsány Község Önkormányzata október 
1-jétől a település közbiztonságának javítása, a kertekből, gyü-
mölcsösökből, szőlőkből való termés-eltulajdonítás megelőzése 
érdekében településőri, mezőőri jellegű feladatokkal megbízott 
személyt állított szolgálatba.

Teleki István mezőőr
Telefon: +36 20/584-18-45

Az új háziorvos kiválasztásának kérdését alaposan megfontolta településünk képviselő-testülete

Meghívó
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Összefogással 
a templomért
Jó ütemben haladnak a harsányi római katolikus templom 
állagmegóvási munkálatainak előkészületei. A szakemberek 
felmérték az épületet, elkészítették a felmérési terveket, ko-
ordinálták a szakágakat. Felkerültek a repedésekre a gipsz-
pecsétek, megtörténtek a kontroll-szemlék, átvizsgálták a 
tetőt és a boltozatot, valamint megvalósult az alapfeltárás 
is. „Év elején találkoztam dr. Ternyák Csaba egri érsekkel, 
akivel egy nagyon eredményes és jövőbemutató beszélgetést 
folytattunk, melyet ezúton is szeretnék megköszönni! A ró-
mai katolikus templom jövője a tét, nagyon fontos a hatékony 
és gyors beavatkozás. A műszaki előkészítés megtörtént, az 
engedélyezési eljárást követően az ősz végén megkezdődhet 
a mélyszivárgók elkészítése, majd ezután az egyik legfonto-
sabb munkafázis a templom statikai megerősítése, az épület 
további mozgásának megakadályozása céljából” – emelte ki 
Szabó Gergely polgármester. 

PiAci forgATAg Szombatonként 
egyre jobban megtelik a harsányi 
termelői piac. Az asztalokon 
szebbnél szebb helyi termelésű, 
zöldséget, gyümölcsöt és igénye-
sen elkészített kézműves terméke-
ket kínálnak. Az árusítás ingyenes, 
nem kell helypénzt fizetni. Lehet 
kapni egyebek mellett almát, bur-
gonyát, hagymát, paprikát, paradi-
csomot, tököt, mézet, tojást, tész-
tát, szalonnát, asztaldíszt, fonott 
kosarat, sőt még galambot is. A 
harsányi piacon minden szomba-
ton 6 órától jó minőségű, szép és 
ízletes áruval várják a helyi terme-
lők a kedves vevőket! 

Új heLyükön A gyűjTőkonTéne-
rek Az AVE Miskolc Kft. az elmúlt 
hetekben a cégük által kiválasztott 
helyre, a Szabadság utca elejére 
költöztette a főutcáról a szelektív 
hulladékgyűjtő konténereket.

Harsány Község Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 

1956-os Forradalom és Szabadságharc 
57. évfordulója alkalmából megrendezendő 

zenés, verses megemlékezésre, 
valamint az azt követő fáklyás felvonulásra. 

Helyszín: Községi Főtér, Római Katolikus és Református Temető
Időpont: 2013. október 22. (kedd) 19 óra

Meghívó

Dávid testvér, katolikus plébános és Kiss Attila tervező 
egyezteti a szükséges munkákat
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Az Emőd Brass Fúvószenekar Az Emődi Barátság Népdalkör

A Tibolddaróci Népdalkör

Bükkaranyosi huszárok

A Sályi Kamarakórus

A Hunyadi Majorette

Az Egres Néptáncegyüttes

Bihari Lajosné, a harsányi népdalkör vezetője 
hintóról köszöntötte a vendégeket


