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Harsányban a jövőt építjük!
Tállai András országgyűlési képviselővel
beszélgettünk a ciklus eddigi eredményeiről
Lassan 4 év telt el a választások óta. Hogyan értékelné ezt az időszakot?
A Kormányzati munkával kapcsolatban 3 fontos eredményt sorolnék fel. Az első a családok, az otthonteremtés támogatása, amelynek 
sikerét mutatja, hogy a konstrukciót egyre több család veszi igénybe. A második a gazdasági fejlődés kormányzati ösztönzése. Mindenki 
láthatja, hogy az elmúlt hónapokban megszaporodtak az álláshirdetések. Bizony ott tartunk, hogy Magyarországon ma már munka-
erő-hiányról beszélhetünk. A harmadik fontos dolognak az ország külső és belső biztonságának megerősítését tartom. A műszaki ha-
tárzár, közismertebb nevén a „kerítés” egy határozott és gyors válasz volt a FIDESZ kormány részéről a bennünket és Európát fenyegető 
migrációs nyomásra. Emlékezzünk, annak idején nem csak Európában, de még itthon, a magyar országgyűlésben sem ismerték fel az 
ellenzéki pártok a kérdés fontosságát. Érdekes, hogy mostanra már a magyar álláspontot támogatja és valósítja meg egyre több európai 
állam vezetése.

Országgyűlési képviselőként hogyan tart kapcsolatot a településekkel és a választópolgárokkal?
1998 óta vagyok a térség és Harsány megválasztott képviselője, így talán bátran mondhatom, ismerem a dél-borsodi települések szinte 
valamennyi problémáját, tudom, milyen gondokkal küzdenek a helyiek, mire van szüksége az itt élőknek. Véleményem szerint egy kép-
viselőnek az is feladata, hogy segítse a településeit a pályázatokra való felkészülésben, a fejlesztési célok megfogalmazásában. Ami pedig 
az választópolgárokkal való kapcsolattartást illeti, igyekszem minél több rendezvényre ellátogatni. Megdöbbentő, sokszor megható szá-
momra, hogy egy-egy beszélgetés során milyen őszinteséggel osztják meg velem a problémáikat az emberek. A korábbi években nagy 
sikere volt a parlamenti látogatásoknak, amelyeket ezután is ingyenesen biztosítok az itt élők számára. Több ezer választómmal tudtam 
így közvetlenül a munkahelyemen is találkozni, ahol feltehették kérdéseiket térségünk és az ország dolgairól.

Harsány számára milyen fejlesztési lehetőségeket tartogat a következő időszak?
Mit tudhatunk a már megszületett döntésekről?
A Kormány egyedi döntésének köszönhetően 100 millió forint értékben valósult 
meg útfelújítás, amely így a Dózsa György, Klapka György, Béke, Rákóczi, Bordás-
kert, Szögvég, Bem József utcákat, valamint a Miskolc-Harsány-Vatta összekötő út 
egy szakaszát érinti. A helyi közfoglalkoztatásban előállított termékek feldolgozá-
sára, tárolására egy 61 millió forint értékű beruházás keretében megépülő hűtőház 
szolgálhat, az önkormányzati konyha szellőző rendszerének korszerűsítésére pedig a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jóvoltából 7,6 millió forint jut. A megújuló energia 
önkormányzati épületeken való alkalmazását szolgálja a napelemes rendszerek tele-
pítését célzó, több mint 20 millió forint értékben megvalósuló pályázat, de az óvoda 
energetikai korszerűsítése is a takarékosabb, környezetbarátabb működést segítheti 
elő. A helyi iskolában mindig is nagy hangsúlyt fektettek az új pedagógia szemlélet 
meghonosítására, új oktatási technikák alkalmazására, amelyet ezúttal egy több 
mint 20 millió forint értékű kormányzati forrás is ösztönözni fog. Örülök annak is, 
hogy a település sikeresen szerepelt a csapadékvíz elvezetés megoldását elősegítő 
pályázaton, ahol erre a célra több mint 57 millió forint támogatást nyert. 

A még el nem bírált pályázatokra utalva remélem, hogy sikeres lesz az óvo-
dai tornaszoba és a bölcsőde építésére benyújtott 200 milliós projekt, valamint a 
bükkaljai kerékpárút létrehozása. Ezen felül a falu számos, a kulturális, gyermek és 
közösségépítő programok fejlesztését, gazdagítását célzó pályázattal is készül.

A programok folytatásához és a pályázatok 
megvalósításához sok sikert kívánok a falunak.
Bízom benne, hogy a település által meg-
fogalmazott elképzeléseket lehetősé-
gem szerint a jövőben is segíteni tudom!
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„Igen közel van már az az ünnep, ami gyermekkorunkat fénnyel, 
melegséggel, gyermeki örömökkel árasztott el. Talán megér-
hettünk egy gondtalan gyermekkort, amit a család biztosított 
nekünk. Azonban, ahogy felnövekedtünk, már a gyermeki 
örömök feledésbe merültek, legfeljebb nosztalgiázunk. 

Ma fény és sötétség viaskodásának látjuk. Krisztus a mi igazi 
világosságunk jön, hogy legyőzze a sötétséget. Azonban Isten 
az, aki magára veszi természetünket. A kereszt teszi világossá 
hatalma miben áll, és miért vállalta az emberi sorsot. Ő a valódi 
világosság. A régi történetet most megújul. „Az Úr angyala 
köszönté…, és az Ige testté lett.” A létezés titka (misztériuma) 
kibomlik. Kilenc hónap, és megszületik a Megváltó. Szinte látjuk 
az Szűzanyát, hogy dajkálja gyermekét. Az életünk az övévé 
válik.

Advent folyamán látogassuk gyakrabban templomainkat, 
újítsuk meg jó elhatározásainkat.”

Készüljünk szeretettel Krisztus születésére!

Kővári F. Dávid r. k. plébános

Áldott, békés karácsonyt

és egészségben, sikerekben gazdag,

boldog új évet kíván

Harsány Község Önkormányzata nevében

Szabó Gergely
polgármester, a BAZ. Megyei Közgyűlés tagja

Kedves Olvasó,
Kedves Harsányiak!

Csehné Séra Tünde
csontfaragó és bőrdíszműves alkotásai

„Csontfaragások, festmények és
tűnemezelt állatok” című KIÁLLÍTÁS
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