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Nemrég kaptam a hivatalos megerősítést egy olyan beru-
házásról, melyre mindannyian nagyon régóta vártunk és 
vágytunk. Ez nem más, mint a 2515. számú, út a fő utca  
felújítása. Mintegy 4 kilométernyi szakasz kap új burkolatot 
a Kisgyőri elágazástól Harsány végéig. A beruházás értéke 
262 millió forint. Régóta dolgozunk ennek a mindannyiunk 
számára kiemelten fontos kérdésnek a megoldásán, hiszen 
nap mint nap találkozhatunk a fokozottan balesetveszélyes 
szakaszokkal, a rengeteg kátyúval, vízátfolyással, a széttöre-
dezett, tönkrement burkolattal. Örömmel vettük a kátyúzá-
sokat, a padkarendezést és közben dolgoztunk a probléma 
megnyugtató, hosszú távú kezelésén. Számos hivatalos 
levelet írtunk, megbeszéléseket, helyszíni szemléket kez-
deményeztünk és kértük országgyűlési képviselőnk támo-
gatását, közbenjárását. Nagyon örülünk a sikernek, hiszen 
ezzel egy újabb óriási lépést tettünk azon az úton, melynek 
évek óta egy szép, élhető, emberközeli, modern és fejlődő 
Harsány létrehozása a célja.

A napokban vettük lajstromba, hogy a működési és 
fejlesztési forrásokat tekintve több mint 1300 millió forint-
nyi támogatást kapott községünk. A mögöttünk hagyott 
időszakban számtalan fejlesztést hajtottunk végre tele-
pülésünkön. Külsőleg, belsőleg, energetikailag megújult, 

bővült az iskola, az óvoda, a Polgármesteri Hivatal, az or-
vosi rendelő, a könyvtár és a teleház. Új buszmegállókat, 
utcabútorokat, sópincét, sportöltözőt, műfüves világítással 
ellátott labdarúgópályát, sportöltözőt, termelői piacot, 
Turul szoborral díszített főteret, Közösségi Házat hoztunk 
létre. A sertéstelep kialakításával, illetve jelentős gépbe-
szerzésekkel megteremtettük a községi önellátás alapjait 
és már nekünk is lesz falubuszunk. De ez persze nem azt 
jelenti, hogy minden kész és nyugodtan hátradőlhetünk. 
Néhány dolog, ami előttünk áll: a konyhánk felújítására 
már benyújtottuk a pályázatot, és bár Harsány úthálózatá-
nak infrastruktúrája sokat fejlődött, van még tennivalónk 
ezen a téren is. A Start munkaprogram keretében tovább 
javítjuk a járda- és csapadékvíz-elvezető hálózatunkat is. A 
római katolikus templomunk is komoly felújítást igényel, 
már dolgozunk a projekten.

Az elmúlt években hatalmas munkát kellett rövid 
idő alatt elvégezni, mely közben előfordulhat, hogy 
valaki úgy érzi, ügyét nem kellő figyelemmel, megfe-
lelő időben kezeltük. Ezért elnézést kérünk, nem volt 
szándékos. Úgy érzem, az itt lakóktól kapott feladatunk 
egyik jelentős szakaszának végéhez értünk. Az elmúlt 
3 és fél évben behoztuk lemaradásunkat és a nagy mér-

tékű, látványos fejlesztésekkel igyekszünk megfelelni 
a kor egyik legnagyobb kihívásainak, hogy egy olyan 
községet alakítsunk ki, ahol jó élni, otthont létrehoz-
ni, családot alapítani, gyermeket nevelni. Tovább kell 
dolgoznunk, összefogva több környező településsel, 
kiemelten Miskolccal, hogy munkahelyek jöjjenek létre, 
melyek a fejlett községi infrastruktúrával párosítva megte-
remti a fiatalok helyben-maradásának, Harsány létszám-
beli gyarapodásának feltételeit. 

Újabb hatalmas mérföldkő 
községünk fejlesztése, modernizációja során

„Az élet zenéjét a nők adják, 
akik őszintén, minden feltétel nélkül 

fogadják magukba a dolgokat, 
hogy érzéseiken át 

szebbé alakítsák át azokat.” 
Richard Wagner 

Szabó Gergely
polgármester

Női lélek, női érzések és gondola-
tok... egy élet is kevés, hogy igazán 
kiismerjük jobbik felünket. Mi jár 

a fejében, mi mindenért aggódik, meny-
nyi dolgot tervez. Mikor kicsit magunkra 
maradunk, a női szorgos kezek, a vigyázó 
tekintetek nélkül, mikor segítő szeretetük 
nincs mellettünk, egészen más, sokkal sze-
gényebb minden. Egyszerűen üresebb az 
életünk nők nélkül. Nehezebb és szürkébb.

Most egy kicsit fordítsuk meg ezt a 
kérdést! Ne azt nézzük, nekünk mennyit 
adnak a nők, mi mindent tesznek értünk, 
hanem azt, hogy milyen lehet nőnek 
lenni! Fáradhatatlanul gondoskodó, óvó 
anyának, türelmes, megértő feleségnek, 
vidám, ösztönző társnak, pedáns házi-
asszonynak, férfiként helytálló, dolgo-
zó nőnek. Nőnek, aki a 21. században 
élete minden területén a száz százalékot 
szeretné nyújtani. Vajon látjuk-e, mennyi 
munka, energia van minden egyes moz-
zanatuk mögött?

Odaadó munkájuk és lenyűgöző áldozatvállalásuk örök hálánkat érdemli, 
melyet nemcsak március 8-án, hanem az év minden napján el kell mon-
danunk, ki kell fejeznünk, hogy viszonozhassuk mindazt a jót, amit csak 
a nők adhatnak nekünk! Tállai András 

a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
országgyűlési képviselő

Nőnapi köszöntő

Megújul településünk főútja
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Minden nap hálát adhatunk Istennek, amikor vidáman ébredhetünk kislányunk kacajára, amikor 
feleségünket látjuk gyermekeinkkel játszani, amikor édesanyánk büszke tekintetével találkozunk, 
vagy éppen húgunk, nővérünk boldogságának lehetünk tanúi. A nők nemcsak életet adnak nekünk, 

hanem bearanyozzák, megszépítik minden napját. Olyan társaink, akikre feltétel nélkül számítha-
tunk, hiszen a nőket a szeretet, a család harmóniája, a boldogság és béke vezérli. 

El sem tudjuk képzelni, csak sejteni, mennyi érzés, gondolat kavarog bennük nap mint nap, 
minden percben. Nem kiegészítik életünket, hanem ők a mi támaszaink, segítőink, akik 
folyamatosan arra törekednek, hogy szebbé, jobbá tegyék mindennapjainkat.

Nem véletlen, hogy a nőkkel kezdődik az életünk, majd éltünk során nélkülözhetetlen társa-
ink is lesznek. Egy pillantásukkal, mosolyukkal elvarázsolják a magányt, a gondokat, problémákat. 

Melegségük tölti fel mindannyiunk életét, ők tartják össze generációkon át a családot, szárnyaik 
alatt nevelgetve, példát mutatva gyermekeinknek.

A nemzetközi nőnap alkalom arra, hogy a nők külön figyelmet kapjanak tőlünk, virággal, édes-
séggel kedveskedjünk nekik, azonban ne feledjük: hála, köszönet és megbecsülés illet minden nőt, 

asszonyt, gyermeket, melyre nem szabad, hogy csak március 8-án emlékezzünk!

Hála, köszönet és megbecsülés

Szabó Gergely
polgármester

„Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, 
Ádám fejéből vette volna. 
Ha rabszolgájává, a lábából. 
Ámde oldalából vette, mert élettársává, 
egyenlő párjává akarta.”

(Szent Ágoston) 

SikereS pályázat Az önkormányzat 
sikeres pályázatának köszönhetően fű-
nyíró traktorral és az MTZ 82 traktorra 
szerelhető homlokrakodó szettel gyara-
podott az önkormányzat gépparkja. 

FalubuSz A közeljövőben egy új, 
komfortos 9 személyes falubusszal is 
gazdagodik községünk pályázati for-
rásból. A több mint 13 millió forint 
értékű gépjármű az önkormányzat-
nál jelentkező szállítási és ügyintézé-
si feladatok mellett elláthatja a civil 
szervezetek tagjainak utaztatását is. 

közöSSégFejleSztő éS inFormációS pont KREAPONT közösségfejlesz-
tő és információs pont létesült Harsányban a Közösségi Házban. A nyertes 
pályázat eredményeként létrehozott közösségi fórum célja az hogy a helyi 
közösség számára lényeges információk egy helyen, helyi mentor segítsé-
gével elérhetőek legyenek.

jól halad az orvoSi rendelő 
FelújítáSa Teljesen kész az épület 
külső hőszigetelése, valamint a ré-
zsűt tartó támfal elemei is a helyükre 
kerültek. Korszerű, energiatakarékos 
kondenzációs gázkazán gondoskodik 
majd az épület fűtéséről. A belső tér-
elválasztó falak is állnak már. Az orvosi 
és a védőnői helyiségben elkészült a 
falak csempeburkolata. 

polgári bál Tállai András államtitkár 
felkérésére védnökként köszönthette a 
bál résztvevőit Szabó Gergely  polgár-
mester azon a nagyszabású eseményen, 
melyen immár 9. alkalommal találkoz-
hattak a térség hasonló gondolkodású 
polgárai. A több mint 900 vendég rész-
vételével megrendezett estélyen a Kiss 
Kata Zenekar produkciója keretében 
felléphettek a Harsányi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola tanulói is. 

köSzöntéS erdélyben Te-
lepülésünk közösségének 
jókívánságait és ajándéka-
it adta át Csaba testvérnek 
születésnapi ünnepségén 
Szabó Gergely polgármes-
ter, a székelyhídi a magyar 
kultúra napi bálon. 
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Államtitkári látogatás
január 22-én harsányba látogatott 

dr. kovács zoltán, az emmi társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkára, 

hogy megtekintse a településen zajló 
felzárkóztatási programokat. 

A sajtótájékoztatót követően Szabó 
Gergely polgármesterrel az alapkompe-
tencia-fejlesztő képzésben résztvevőket 
látogatták meg, majd megtekintették a 
közfoglalkoztatás keretében létrehozott 
sertéstelepet, melyet a települési önel-
látás keretében, az önkormányzati gaz-
dálkodás által előállított alapanyagok-
ból készült ebéd elfogyasztása követett 
az iskola étkezdéjében. Az államtitkár 
részt vett az iskolások által előadott ma-
gyar kultúra napi műsoron, ahol megis-
merkedhetett a XI. Nemzetközi Iskola-
fesztiválon győztes, olasz köztársasági 
érdemrenddel kitüntetett és miniszteri 
elismerésben részesített „A Zene Ben-
ned Van!” című oktatási programmal. 

Harsány Község Önkormányzata 
2011. év elején, az országban az elsők kö-
zött, önerőből kezdte el a községi önellá-
tás megvalósítását. Közfoglalkoztatottak 
segítségével egy régi, leromlott állapotú 
sertéstelepet felújítottak, ahol jelenleg 
36 sertés hízik. Az állattartás mellett az 
önkormányzat 2011 tavaszán szántó-
földi és kertgazdálkodásba kezdett. Ta-
valy 8 hektár területen gazdálkodtak: 3 
hektáron kukoricát, 2,5 hektáron búzát 
termesztettek, míg 2,5 hektárra konyha-
kerti növényeket ültettek.

mezőgazdaSág A település a sertés-
hús és zöldségfélék előállítása terén ön-
ellátónak tekinthető. Az önkormányzat 
által elkészített felmérések és szakmai 
egyeztetések eredményeként pontos 
adatok állnak rendelkezésükre azzal 
kapcsolatban, hogy milyen növényből, 
milyen mennyiség termelése szükséges 
a konyhai zöldségigény kielégítésére, 
valamint a közétkeztetésben szükséges 
sertéshúsmennyiség előállítására. A he-
lyi óvodában, iskolában és felnőtt köz-
étkeztetésben az általunk megtermelt 
alapanyagokból készült ételt fogyasztják. 
Az önkormányzat többször sikeresen 
pályázott a Szociális Földprogramra, 
mely keretében 6 millió forint pénzbeli 

támogatást kapott és 46 főnek sikerült 
hosszabb távú munkát biztosítani. A 
pályázat segítségével traktort, ekét, szár-
zúzót, kapálógépet, vetőgépet szereztek 
be. A település önkormányzata több íz-
ben adott vetőmagcsomagot a hátrányos 
helyzetű lakosok részére. A község veze-
tésének célja, hogy a pénzbeli segélye-
zés mellett természetbeni juttatásokkal 
segítse a munkával való önfenntartást, 
ösztönözze az öngondoskodást, ezzel 
javítva az érintettek szociális helyzetén, 
megélhetési körülményein.

közFoglalkoztatáS Harsányban több 
éve jól működik az értékteremtő köz-
foglalkoztatás is, melynek keretében a 
tavalyi több mint egy kilométernyi jár-
daépítés, árokburkolás, apríték-előállítás 
mellett készültek buszmegállók, szemét-
tárolók, hirdetőtáblák, óvodai bútorok, 
őstermelői piac, valamint közmunkások 
bevonásával zajlott a Községi Könyvtár, 
a Teleház felújítása, kialakítása is. Tavaly 
a harsányi közfoglalkoztatásban 153 fő 
vett részt. Jelenleg a településen a téli 
közfoglalkoztatás zajlik 40 fő szakmai és 
33 fő alapkompetencia-fejlesztő képzés-
ben vesz részt. 28 fő pedig a községüze-
meltetésben, valamint az intézmények-
ben lát el feladatokat.

A Harsányi Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskolában indult el az országban el-
sőként „A Zene Benned Van!” elnevezésű 

oktatási program. A Kiss Kata Zenekar 
által kidolgozott tanórán kívüli oktatási 
modell, egy olyan egyedi módszer, mely 
a kortárs- és a népzene fúzióján keresz-
tül ismerteti meg a gyerekekkel az auten-
tikus magyar népdalkincs felbecsülhe-
tetlen tárházát. A programnak komoly 
értékközvetítő, identitástudat-erősítő, 
közösségfejlesztő és készségfejlesztő, va-
lamint társalmi integráló hatása van. Az 
új módszer lényege nem a konkrét hang-
szeres oktatás vagy a néptáncos- és nép-
zenész-képzés, hanem a hagyományőr-
zés és a közösségteremtés fontosságáról 
szól. Egyik kiemelt célja, hogy a magyar 
kultúráról elvesse a magot a gyermekek-
ben, hogy testileg és lelkileg kiegyensú-
lyozott fiatalokként, ismerjék nemzeti 
hagyományaink értékeit, és ebből táplál-
kozva építsék fel leendő életük alapjait.

kitüntetéS A program magas rangú 
állami elismerést kapott Olaszország 
Köztársasági Elnökétől, és első díjat 
nyert az Olaszországban 2013. április 
16-20. között megrendezett XI. Nem-
zetközi Iskolafesztiválon, az oktatási 
program képviselte Magyarországot 
és hazánk kultúráját a nemzetközi se-
regszemlén. A programot és az önkor-
mányzatot az országos pedagógusnapi 
ünnepségen Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere miniszteri elis-
merésben részesítette.

konFerencia Magyarországi jó 
példaként mutathatta be Szabó 
Gergely polgármester a harsányi 
önkormányzat társadalmi felzár-
kózást elősegítő programjait, a 
települési önellátást és „A Zene 
Benned Van!” elnevezésű, nem-
zetközileg elismert oktatási mo-
dellt az Egymásra utalva, felzár-
kózás-politika a XXI. században 
című nemzetközi konferencián 
Budapesten február 27-28-án. 

ht
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Március 15. 10.30-tól
Az 1848-49-es Forradalom 
és Szabadságharc ünnepe 
Helyszín: Községi főtér (Közösségi Ház) Rossz idő esetén az ünnep-
ség a Közösségi Házban lesz megtartva. Az ünnepi műsor után a 
Kossuth kútnál helyezik el a község intézményei, a civil szervezetek, 
valamint a pártok képviselői a kegyelet koszorúit.

Harsányi Tükör Kiadja: Harsány Község Önkormányzata. Megjelenik: 700 példányban. 
Felelős szerkesztő: Molnár Zsanett. A szerkesztőség és kiadóhivatal címe: Harsány, Kossuth u. 65. Tel.: 06-70/609-0377. E-mail: zsanett.molnar84@gmail.com. 

Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter. Fotók: Kákonyi István.
 Nyomdai munkák: Pető Nyomda, 3400 Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Felelős vezető: Pető György. Tel.: 06 49/414-000.

nemzetközi kiállítáS Önkormányzatunk első alkalommal 
vett részt az Utazás Kiállításon Budapesten, mely az ország 
egyik legszínvonalasabb és legnépszerűbb idegenforgalmi se-
regszemléje A harsányi standon Nagyné Sir Ildikó és Szilvási 
Mária népszerűsítette településünk turisztikai kínálatát. 
A rendezvényen nagy érdeklődés övezte a Harsányi Sópince, 
a Szürkemarha Fesztivál, a horgásztavak, a kalandpark a 
szürkemarhagulya, a Galéria, valamint a harsányi éttermek és 
szálláshelyek szolgáltatásainak kínálatát. A turisztikai stáb tagja-
it elkísérték a jászberényi csikósok is, akik a látványos műsorral 
szórakoztatták az érdeklődőket. Településünk standja komoly 
népszerűségnek örvendett az idegenforgalmi kiállításon, mely-
ben a színvonalas kiadványok és a csikósok produkciója mellett, 
komoly szerepe volt a szürkemarha-szalámi kóstoltatásának.

„Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,

Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.”

(Gazdag Erzsi)

Március 22-én 7 órától

II. Harsányi 
Falusi 

Látványdisznótor
A községi piactéren

Minden csütörtökön 
16–17 óráig 

KREATÍV KUCKÓ 
a Közösségi Házban. 
Téma: aktualitások, 

kézműveskedés, játékok.

MÁRCIUSI PROGRAMOK MÁRCIUSI PROGRAMOK MÁRCIUSI PROGRAMOK

Micimackó csoport

Katica csoport

Pillangó csoport

Kisvakond csoportRetró iskolai farsang


