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Ajánló

A szavazáson megjelent a választópolgárok 
63,01 %-a.

A legtöbb szavazatot kapott jelöltek:
1. Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) 1008 szavazat
2. Nagy Attila (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP) 438 szavazat
3. Vida Dezső (JOBBIK) 395 szavazat
A legtöbb szavazatot kapott pártok:
1. FIDESZ-KDNP 1100 szavazat
2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 406 szavazat
3. JOBBIK 382 szavazat

Tájékoztató adatok a 2010. évi országgyűlési 
választási eredmények:
A szavazáson megjelent a választópolgárok 
68,85 %-a.
A legtöbb szavazatot kapott jelöltek:
1. Tiffán Zsolt (FIDESZ-KDNP) 1340 szavazat
2. Barkó Béla (JOBBIK) 449 szavazat
3. Kocsi László (MSZP) 365 szavazat
A legtöbb szavazatot kapott pártok:
1. FIDESZ-KDNP 1445 szavazat
2. MSZP 349 szavazat
3. JOBBIK 330 szavazat

Forrás: www.valasztas.hu

Harkány, 2014. április 10.
Dr. Bíró Károly 

címzetes főjegyző(folytatás a 3. oldalon)

Ma már igazi harkányinak számít, hiszen 
félévszázada él a városkapukon belül. Vegyész 
végzettsége ellenére, már nagyon korán sze-
relmese lett a turisztikai munkának.
Recepciósként kezdte pályafutását a régi Dráva 
Hotelben. Munka mellett itt sajátított el nyel-
veket, szerzett felsőfokú szakmai képesítést, 
és vált igazi idegenforgalmi szakemberré. 
Főportás, kempingvezető, kirendeltség ve-
zető. Aztán a Mecsek Tours Kft. kebelében 
működő két utazási iroda irányítását is 
magának mondhatta a cég legsikeresebb 
korszakában, amikor hetven dolgozójukkal 
a megyei turizmus egyik legmeghatározóbb 
szereplője volt Harkány.
Személyes közreműködésének is köszön-
hetőn sikerült az egykori NDK területéről 
a beutaztatás felélesztése Harkányba, majd 
később a cseh piacon elért sikerek, s napja-
inkban a balkáni kapcsolatok újjáélesztésre 
is figyelmet fordít.
1996-ban lett először önkormányzati képviselő, 
majd 1998-2002 és 2006-2010 között, legutóbb 
2013-ban választották meg a helybéliek. Az 
Idegenforgalmi, Kulturális és Sportbizottság 
elnöke. Függetlenként hiszi, hogy ez az ország-
ban egyedülálló vonzerő, amit az érintetlen 
környezet, az Ormánság, Villány, Siklós és 
Pécs közelsége ad, valamint az egyedülálló 
gyógyvíz és a hozzá kapcsolódó szakmai 
tudás biztosít, ha jó kezekben van, biztos 
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fellendülést ígér a településnek. Elmondása 
szerint ennek előmozdítása érdekében a jó 
szándékú tenni akarás sarkallja a közéleti 
szerepvállalásra.

Mégis miben látja a kitörés zálogát? 
Elsősorban önmagunkban! A fürdő, a kórház, 
a szállodáink és az itt élők eltökéltségében! 
Számomra nem szólam az, hogy a most ki-
alakuló összefogás, amelynek egyik motorja 
a TDM és része Tourinform irodánk is, végre 
kellően propagálni tudja Harkány valós, év-
századokra visszanyúló értékeit. Európában 
egyedülálló értékekkel rendelkezünk, és hitem 
szerint kellő szakértelemmel ezt ki is lehet 
aknázni. Nem kivagyiságból vagyok képviselő 
és bizottsági elnök. Ha már elismertük, hogy 
a turizmus fejlesztése az egyetlen járható út, 
én úgy gondolom, hogy nem árt, ha ilyen 
jellegű szakemberek is tagjai a testületnek. A 
német és cseh piacot tovább kell erősítenünk, 
a balkánit újra élesztenünk, és nyitnunk kell 
északi és keleti szomszédaink felé! A cél nem 
az önfenntartás, hanem a fejlődés, ami reményt 
és jövőképet adhat az itt élőknek! Szörnyű látni 
a fiatalok tömeges elvándorlását Harkányból! 
Nekem is a nagyobbik lányom Budapesten, a 
kisebb pedig külföldön keresi a megélhetését. 
Bízom abban, hogy hamarosan eljön az az 
idő, hogy ők is hazatérhetnek szülőföldjükre 

Hajdú Gábor:
A harkányi turizmus mindenek előtt

Az országgyűlési 
választás 
-nem végleges-
összesített harkányi 
eredménye



Az április hónapról soha nem jut eszembe 
semmi. Nem tudja az ember hogyan öltöz-
zön, az időjárás kiszámíthatóságára nem lehet 
alapozni. Szél van, eső, napsütés. Mindez egy 
nap alatt. Leginkább olyan, mint a régi analóg 
tévében a kozmikus háttérzaj. Tudják, mikor 
nincs adás és azt mondjuk, hogy „hangyás a tv”
A magyar furcsa nép. Vajon miért van az, 
hogy bár mindenki tudja, miből van a májk-
rém, mégis mindannyian szeretjük. Ilyenek 
vagyunk. Sírva nevetünk, makacsok vagyunk, 
és sokszor bizony kárörvendők. De talán nem 
az egész magyarság, talán itt délen a mediter-
rán éghajlatnak köszönhetően még maradt 
empátia, még él az emberek iránti tisztelet 
és az együvé tartozás iránti vágy.
Egy ilyen lehetőség a húsvét is. Majd együtt 
kántáljuk a „zöld erdőben jártam” klasszikus 

rigmusát, keressük a tojást, és együtt esszük 
a sonkát tormával. Sajnos, egyre kevesebben. 
Őrizzük meg a hagyományt, és beszélgessünk 
egymással, hisz ezen keresztül az ünnepi han-
gulat is garantált.
 Az országot járva rájöttem arra, hogy mi déliek 
másból vagyunk gyúrva. Valamiért sokkal 
megértőbbek, egy kicsit ráérősebbek, és rend-
kívül bohémek vagyunk. Inkább bohémek. 
Ki ne tudna felsorolni legalább 5 életművészt 
városunkból, akik emblematikus fi gurái min-
dennapjainknak, ki ne tudna kapásból 5-10 
hihetetlen történetet mondani, ami közvetve 
vagy közvetlenül a fürdőhöz vagy valamelyik 
rendezvényhez köthető. Ki nem emlékszik 
szívesen a Diófára vagy ki ne ismerte volna 
személyesen Komár Lászlót. 
Mi Harkányban színesek vagyunk. Szeretjük 

az itteni klímát, a napsütést, tudjuk, hogy 
nem mindig lesz rossz idő, ha beborul, mert a 
zivatarfelhőt „lehúzza a Dráva vagy a Tenkes”. 
Nyáron. Télen pedig csak nézzük az utcákat, 
várjuk a jó időt, a turistákat, pedig nekünk 
van valamink, ami csak nekünk van. Nem 
nehéz kitalálni, hogy a gyógyvízről beszélek.
Én személy szerint sokkal jobban szeretek a 
gyógyfürdőbe járni ebben az időszakban. Még 
nincs tömeg, sima a vízfelszín, és élvezem az 
érzést, hogy kint még szeszélyes az időjárás, 
de a medencében a gőzölgő víz ölel át, ahol az 
ember ellazulhat, majd kihúz a víz, álmosan, 
mégis feltöltődve aludni térünk, és egy szebb 
nyárról álmodunk. 
 
Már nem kell sokat aludni.

 Köpösdi Erik
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sorstársaikkal együtt, mert én közel a hatvan-
hoz itthon szeretném élvezni a nagypapaság 
örömeit és látni városunk fejlődését. Higgyünk 
magunkban és Harkányban!

Mennyire sikerül keresztül vinnie ezeket az 
elképzeléseket?
Hála az adósság rendezésnek nagy béklyótól 
szabadultunk meg! Most már bátrabban ter-
vezhetjük a saját jövőnket. A képviselő-testület 
többsége, a polgármesterrel az élen és a hivatali 
apparátus is jó partner a hosszú távú elképze-
lések megalkotásában, kivitelezésében. Sokat 
vitatkozunk, de a végén eddig mindig sikerült 
egymással dűlőre jutnunk! Óriási segítség a 
Harkányi Turisztikai Egyesület – melynek 
elnökségi tagja is vagyok - léte és munkája, ami 
összehangolja a szereplők érdekeit, célkitűzéseit. 
Közös kommunikációt és marketinget igyekszik 
megteremteni a városban, ami az egyik legsar-
kalatosabb pontja az előrelépésnek. Az előző 
számban már a Harkányi Hírek is beszámolt 
arról a sikeres pályázatról, amely közelmúltban 
zárult. Ennek során nemcsak a város jó hírének 
terjesztésében sikerült előbbre lépnünk, hanem 
egy sor helyi beruházást is sikerült megvalósí-
tanunk. Ez az egyesület az idegenforgalomban 
érdekeltek, a fürdő, a kórház, az önkormányzat, 
a szállodák, éttermek, fi zetővendéglátók, stb. 
együttműködésének legnagyobb motorja, 
amelyet a város az idegenforgalmi adóból és 
a résztvevők tagdíjaiból fi nanszíroz. Nagyon 
sajnálom, hogy még mindig vannak kétkedők, 
akik kívülállóként szemlélik az eseményeket, 
meglovagolva a többiek erőfeszítéseit, sokszor a 
partvonalról bekiabálva, ahelyett, hogy érdemben 
részt vennének javaslataikkal, tapasztalataikkal 
a közös munkában. 
Már közel hetven tagunk van, de várom a 
többiek csatlakozását is, hogy valóban komoly 
együttgondolkozással tudjunk egy sikeresebb 
jövőbe tekinteni. 

Persze megértem a kétkedőket is, hiszen hosszú 

éveken át az ígéreteken kívül a vállalkozások 
többsége semmit nem kapott a várostól! Re-
mélem, hogy a fent említett százmilliós sikeres 
pályázatunk és az a munka, amelyet végzünk, 
őket is meg tudja arról győzni, hogy az a világ 
elmúlt. De addig is arra kérnék mindenkit, 
hogy a várossal kapcsolatos negatív észrevé-
teleit velünk és ne a nagyvilággal osszák meg, 
mert ez a rossz szokás mindannyiunknak 
árt. Civakodhatunk mi itt egymás között, de 
kifelé kutya kötelességünk kizárólag pozitív 
híreket adnunk! Higgyék el, az egész világon 
így szokás, ahol egy idegenforgalmi településen 
élők nem akarnak rosszat saját maguknak! A 
közös érdekérvényesítés és véleményszabadság 
letéteményese kíván lenni egyesületünk, ahol 
együttgondolkozással szeretnénk megfogal-
mazni a mindannyiunk boldogulását szolgáló 
fejlődés lehetőségeit. Én a harkányi turisztika 
minden szereplőjét erre az együttgondolkodásra 
szeretném felkérni! 

Ne felejtsük el, hogy a hetvenes- nyolcvanas 
évek már soha nem fognak visszatérni!
Amíg a többi fürdő fejlődött az elmúlt húsz 
évben, nekünk a legkülönbözőbb okok miatt 
sikerült egyre lejjebb vitézkedni magunkat! 
Elmaradtak azok a fejlesztések, beruházások, 
amelyek minőségi változást hozhattak volna 
a megváltozott vendégkör kiszolgálása érde-
kében. A kispénzű átlagpolgárnak már mi is 
drágák vagyunk, a tehetősebbeknek meg nem 
vagyunk elég jók! Ebből a csapdahelyzetből 
kellene kiszabadulnunk! 
Ne a múltat sirassuk, hanem együttesen igye-
kezzünk tenni azért, hogy egy más kor új kihí-
vásainak sikerüljön megfelelnünk! Minőségi 
előrelépésre van szükség, nemcsak a fürdőben, 
a szolgáltatásokban, hanem az egész városban a 
közterületeket is beleértve! Az elherdált idő és 
pénz, most bosszulja meg magát, mert mindez 
manapság már sokkal többe kerül. Ugyanakkor 
van egy nagy előnyünk a kiváló vizünk mellett, 
a fejlődő kórházunk! 
Ez az intézmény olyan szellemi kapacitással 

(folytatás a 1. oldalról)

tudja alátámasztani a harkányi víz gyógyító 
erejét, ami jelentős értéket is képvisel mind 
tudományos, mind szakmai körökben! 

Mit vár a jövőtől?
A városunkban akadálymentesített, szép já-
rókövekkel, parkokkal és minden széppel és 
jóval ellátott, tiszta közterületet, sikeres fürdőt, 
tömött szállodákat és éttermeket szeretnék 
látni.  Általánosságban a városhoz méltó tiszta 
és méltóságteljes közéletet.
Magamnak elsősorban a nagyobbik lányomtól 
egy gyönyörű unokát. Aztán mindenképpen 
szebb világot mindenütt, de legfőképpen itthon 
Magyarországon és természetesen szeretett 
városomban, Harkányban. 

Jönnek a választások!?
A turizmusban meghatározó tényezők a vál-
lalkozások, amelyek anyagilag is érdekeltek 
benne. A politika nem szervezője, hanem a 
lehetőségek megteremtője kell, hogy legyen a 
turizmus fejlődéséhez!  Amíg szükségét érzik 
mások is, én tenni fogom a dolgomat!

Darvas Miklós

Harkány Város Önkormányzata 2012. szep-
tember 7-én pályázatot nyújtott be a telepü-
lés óvodájának infrastrukturális fejlesztése 
érdekében a DDOP-3.1.2-12 konstrukciójú 
pályázati felhívás keretén belül. A pályázat 

Megkezdődött az óvodabővítés

támogató döntése 2012. december 5-én szü-
letett meg, a Támogatási Szerződés 2013. 
március 4-én lépett hatályba.
A projekt elszámolható összköltsége 75 
755 273 Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

A DDOP-3.1.2-12-2012-0003 azonosító-
számú projekt elszámolható költségeit az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból 
vissza nem térítendő támogatás formájában 
fi nanszírozzák.
Beszámolhatunk róla, hogy a közbeszerzés 
eredményeképpen a sellyei O és R Kft . a ki-
vitelezést 2014. március elején megkezdte, és 
a tervezett ütemben halad. A minimum 20 
fő befogadására alkalmas csoportszoba és a 
hozzá tartozó kiegészítő helyiségek tartófalai 
megépültek, jelenleg a födémépítés folyik. 
Hamarosan tető alá kerül a bővítés. Üteme-
zetten a régi nyílászárók cseréje is megva-
lósul, valamint padlás szigetelése is készül.
A projekten belül az óvodai eszközök beszer-
zése és a konyha fejlesztése már megtörtént.
Az építkezés terv szerint 2014. augusztus 31. 
előtt befejeződik.
A projekt zárásának várható időpontja 2014. 
október 31.

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető
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Március 25-én Kesjár János lemondott a har-
kányi gyógyfürdő vezérigazgatói pozíciójáról. 
Döntését a város képviselő-testülete március 
27-én összehívott rendkívüli ülésén tudomá-
sul vette, és a zökkenőmentes működtetés 
érdekében a ZRT közgyűlésének haladéktalan 
összehívását kezdeményezte.
Az április 11-re összehívott tanácskozáson 
várhatóan döntés születik az új vezető szemé-
lyéről, valamint dr. Szebellédi István sajnálatos 
elhunyta miatt az új könyvvizsgálót is kijelölik. 
Lapzártánkra való tekintettel az ügy hátteréről 
és a közgyűlés döntéséről csak a következő 
számunkban tudunk részletesen tudósítani, 
amelyben reményeink szerint a fürdő új ve-
zetőjét is be fogjuk tudni mutatni.

Beszélgetés Péter Ivánnal, a harkányi kór-
ház főigazgatójával

Emberemlékezet óta a kórház nem állt szó-
ba az itt lakókkal. Önök nemcsak megtörték 
ezt a csendet, hanem egyenesen párbeszédre 
hívták az itt élőket egy lakossági fórum kere-
tében. Miért?
Valóban a tulajdoni viszonyokat illetően 
magának a városnak nincs beleszólása kór-
házunk működésébe, hiszen mi teljes egé-
szében másokhoz tartozunk! Ugyanakkor 
tisztában vagyunk azzal, hogy mi a harkányi 
kórház vagyunk! A víz és az ehhez kötődő 
hagyományok, valamint gyógyító kultúránk 
szellemisége is szétszakíthatatlan kapcsot 
jelent a nekünk otthont adó településsel. 
A közmeghallgatást a most épülő szállodai 
szárnyunkkal kapcsolatban, illetve a terve-
zett új konyhánk megépítése kapcsán tar-
tottuk, a reméltnél is jóval nagyobb érdek-
lődéstől kisérve. Ezen a „közbeszélgetésen” 
ugyanis kiderült, hogy nemcsak mi tartjuk 
magunkat harkányinak, hanem a fürdővá-
rosban élők is sajátjuknak, szívügyüknek 
tekintik a kórház boldogulását! Természe-
tesen a szálloda beruházásunk és a konyha 
átépítése volt a fő téma, de az együttműkö-
dés, együttgondolkozás lassan, de biztosan 
kibontakozó lehetőségei is szóba kerültek. 
Mi valóban itthon akarunk lenni a számunk-
ra otthont adó településen!

Kiváló a kapcsolatunk a helyi önkormány-
zattal, turisztikai egyesülettel és egyre 
mélyítjük az együttműködést kórházunk 
egykori konkurenseivel, a fürdővel és a 
szállodákkal, miután megtaláltuk érdekeink 
közös nevezőjét. A mi kínálatunk teljesen 
eltér az övéktől, míg a hiteles szakmai hátte-
ret szakembereink nekik is tudják biztosíta-
ni Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, 
hogy mi napi négyszáz „vendéget” hozunk 
a városba, és a térségből közel ennyi embert 
foglalkoztatunk. Nyilvánvaló tehát az egy-
másrautaltságunk.

A változások nem mindenkinek okoztak örö-
met.
Rengeteg változtatásra volt szükségünk, ami 
személyi átszervezésekkel is járt. Nyilván-
való, hogy ez sérelmeket is okozott. Én úgy 
gondolom, hogy beálltunk arra a műkö-
désre, amely lassan véglegesnek mondható! 
Sajnos, egy csatában, amit mi a létünkért ví-
vunk, vannak vesztesek is. Megörököltünk 
egy olyan pályázati kötelezettséget, amely-
nek értelmében a szállodánk kilencven ágyát 
folyamatosan fel kellene tölteni fi zetővendé-
gekkel egész éven át! Ha abból indulok ki, 
hogy erre még Hévíz sem képes, és tavaly 
negyven külföldi betegünk sem volt, akkor 
megérthetik az aggodalmaimat. Pedig Hévíz 
jó tíz évvel előttünk jár és ráadásul jó orosz 
kapcsolatokkal rendelkezik. Az oroszokról 

Mi az alvási 
apnoe?

VALAHOL MAGYARSZÁGON
TÖBB MINT KÉTSZÁZ ÉVES VAGYOK

Mondták már Önnek, hogy hangosan hor-
kol? Előfordul, hogy az éjszakai alvás után 
is fáradtan ébred fel? Álmos napközben? 
Hogyha igen, lehet, hogy Önnek alvási ap-
noe-ja van.   Az alvási apnoe egy potenci-
álisan súlyos alvászavar, melynek során a 
légzés alvás közben időről időre abbamarad, 
majd újra elindul. Az „apnoe” görög szó, 
ami azt jelenti „légvétel nélküli”. Az alvási 
apnoe-nek két főbb típusa van. A gyakoribb 
forma az obstruktív alvási apnoe, amit a to-
rok izmainak ellazulása hoz létre. A másik 
a centrális alvási apnoe, ami azért alakul 
ki, mert az agy nem küld megfelelő jeleket 
a légzésszabályozó izmokhoz. Mindezek 
mellett bizonyos esetekben az obstruktív és 
a centrális alvási apnoe keveréke alakul ki, 
ilyenkor komplex alvási apnoe-ról beszél-
hetünk. Az obstruktív alvási apnoe két-há-
romszor nagyobb gyakorisággal alakul ki 
idősebb felnőttekben, és kétszer gyakoribb 
férfi akban, mint nőkben. Az alvási apnoe 
kezelése során egy olyan készülék alkalma-
zása válhat szükségessé, amely nyitva tartja 
a légutakat, de az is lehet, hogy az orr, a száj, 
illetve a torok területéről távolítanak el szö-

köztudott, hogy államilag támogatják a re-
habilitációs kezeléseket. Mi is megpróbáljuk 
ezt a „keleti nyitást” és sok más egyébbel is 
próbálkozunk.  Boldog vagyok, hogy túlél-
tük ezt az évet, és megteremtettük az esélyét 
a biztos túlélésnek!
Csak anyagmegtakarításból 54 milliót sike-
rült tavaly megspórolnunk. Sokan azt hiszik, 
hogy elég a harkányi név, és már is özön-
lenek hozzánk a betegek. Pedig higgyék el, 
hogy már a szomszédságban sem tudják, 
hogy mi az a Harkány. Át kell lépnünk egy-
kori nagyságunk árnyékán, és a tükörbe 
nézve újból felépítenünk a fürdőváros jó 
hírnevét. Ezért is fontos az az összekapasz-
kodás, amelyről a cikk elején beszélgettünk. 
Nem elég akkreditáltatnunk vagy hungari-
kummá tetetnünk a gyógyvizet! Azt nekünk 
kell eladnunk jó szívvel, jó pénzért, de kellő 
tudással és felelősséggel felvértezve!

vetet, megkönnyítve a levegő áramlását az 
éjszaka folyamán. 
Az alvási apnoe tünetei  
Az obstruktív és a centrális alvási apnoe tü-
netei átfedést mutatnak, ezáltal a diagnózis 
pontos felállítása nehéz lehet. Az obstruk-
tív és a centrális alvási apnoe leggyakoribb 
tünetei az alábbiak.  Fokozott napközbeni 
fáradtság érzés, álmosság. Hangos horkolás. 
Az alvás során időszakosan kialakuló lég-
zésmegállás. Hirtelen légszomjra való fel-
ébredés. Száraz szájjal, illetve torokfájással 
való ébredés. Reggeli fejfájás. Rossz alvás. 
Az obstruktív alvási apnoe-ra inkább jel-
lemző a zavaró horkolás, míg a légszomjjal 
való ébredés gyakoribb a centrális típusú 
alvási apnoe-ben.  
Mikor forduljon orvoshoz?
Keresse fel orvosát, hogyha Önnél vagy 
partnerénél az alábbi tüneteket észleli! 
Olyan hangosan horkol, hogy ez zavar má-
sokat vagy Önt az alvásban. Légszomj alakul 
ki, ami felkölti Önt álmából. Időnként alvás 
közben szünetel a légzés. Nappal fokozott 
aluszékonyság jelentkezik, ami munka, té-
vézés, vagy vezetés közben elalváshoz ve-
zethet. Sokan nem tartják a horkolás súlyos 
betegség lehetséges tünetének, illetve nem 
is mindenki horkol, akinek alvási apnoe-ja 
van. Mindenképpen szóljon azonban orvo-
sának, ha Ön hangosan horkol, különösen, 

Változás a gyógyfürdő 
vezetésében

ha a horkolást szünetek szakítják meg! Al-
vási apnoe-ben háton fekve leghangosabb 
a horkolás, és csendesebb oldalra fordulva. 
Beszéljen meg orvosával minden olyan al-
vással kapcsolatos problémát, amely állandó 
fáradtságot, álmosságot és ingerlékenységet 
eredményez! A fokozott napközbeni fá-
radtság érzést más megbetegedések, többek 
között alvászavarok (narcolepsia) is kivált-
hatják.                                          (Vasas Csaba)
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Születettek 
2014. Január – március hó
Szentesi Karola, 2014.01.11. (Barátság utca 7.)
Sabanovic Hasszán, 2014.01.18. 
(Kossuth Lajos utca 34.)
Auth Balázs, 2014.01.29. (Kossuth Lajos utca 83.)
Óbert Dalma, 2014.02.18. (Kossuth Lajos utca 42.)
Trakszler Jázmin, 2014.02.19. 
(Kőrösi Cs. S. utca 25.)
Selymes Evelin, 2014.02.24. 
(Petőfi Sándor utca 14.)
Pajor Zsombor, 2014.03.06. (Vak Bottyán utca 16.)
Demhardt Diána, 2014.03.17. (Pipacs utca 11.)
Sipos Luca, 2014.03.20. (Petőfi Sándor utca 30.)
Gerner Ágnes, 2014.03.22. 
(Zrínyi Miklós utca 2/B.)
Lukács Gergő, 2014.03.25. (Kolozsvár utca 8.)

Házasságot kötöttek:
2014. Március  hó
Sajgó Mónika és Kónya Péter 2014. 03.29.

Elhunytak
2014. Március  hó

Májer Béla 2014.03.03. (Táncsics Mihály utca 13.)
Lenkovics László János2014.03.10. (Ady Endre 
utca 10.)
Komora István 2014.03.16. (Nevelők útja 12.)
Buru Zoltán László 2014.03.28. (Kossuth Lajos 
utca 38.)
Patkó Istvánné 2014.03.28. (Ady Endre utca 
118/A)

Gusztávné Ragályi Csilla
anyakönyvvezető

Anyakönyv

Fogadóórák májusban

Dr. Imri Sándor 
polgármester fogadóórája:
2014. május 7. (szerda) 15.00-17.00

Vargáné Kovács Mária 
alpolgármester fogadóórája:
2014. május 14. (szerda) 15.00-17.00

Dr. Bíró Károly jegyző fogadóórái:
2014. május 7. (szerda) 08.00-12.00
2014. május 14. (szerda) 08.00-12.00
2014. május 21. (szerda) 08.00-12.00
2014. május 28. (szerda) 08.00-12.00

A „Fontos Vagy Nekünk” Egyesület egyhe-
tes rendezvénysorozatot szervezett március 
második felében a fürdővárosban, melynek 
nyitányaként a Kitaibel Pál Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai számá-
ra tartottak előadásokat. A nebulók egyebek 
között megismerkedhettek az elsősegély-
nyújtással, a mikroorganizmusok világával 
éppúgy, mint a helyes táplálkozással, vala-
mint a serdülőkori higiénével.
A programsorozat felnőtteknek szóló ré-
sze már a művelődési házban zajlott, ahol a 
megjelenteket Vargáné Kovács Mária alpol-
gármester, illetve Tiffán Zsolt országgyűlési 
képviselő köszöntötte. Itt a különböző, in-

2014-ben a szemétszállítás rendje válto-
zatlan, januártól március végéig hetente 
egyszer, hétfőn, áprilistól szeptember vé-
géig hetente kétszer, hétfőn és csütörtökön 
történik. Fontos, hogy a hulladékgyűjtő 
edényeket (kukát) a szállítás előtti nap este, 
vagy a szállítás napján reggel 6 óráig kell ki-
helyezni, kiürítés után pedig mielőbb köte-
lező bevinni az ingatlan területére, az utcán 
nem maradhat!  A víkendtelepen, a nem 
életvitelszerűen ott tartózkodóknak  idén is 
mód van un. zsákos megoldásra, a Délkom 
irodában péntekenként átvehető zsákokat 
szintén az aktuális szállítási napra kell az 
ingatlan elé kitenni. Más edényben vagy 
zsákban nem szabad hulladékot kihelyezni! 
Lomtalanítás. Az idén is két alkalommal 
történik, az első május 19-én hétfőn.
Zöldhulladék-szállítás: Április 1. napjától 
kéthetente keddi napokon történik, az idei 
évben tehát április 1., 15., 29.,  május 13., 
27., június 10., 24., július 8., 22., augusztus 
5., 19., szeptember 2., 16., 30., október 14., 
28.,  november 11., 25.    
Fontos, hogy csak a szabályosan kihelyezett 
zöldhulladékot szállítják el. Ágakat, nyese-
déket maximum egyméteres hosszúságúra 
vágva, zsineggel kévébe kötve, lombot, le-
nyírt füvet műanyag zsákban kell kitenni.  A 
kihelyezés szintén csak a szállítást megelőző 
vasárnap este és hétfőn történhet, és kizáró-
lag a saját ingatlan elé!  Nem a szomszéd elé, 
nem az utca végére, nem a lakatlan ingatla-
nok elé és nem a szomszédos zöldterületre 
(pl. Berek utca, Lanka utca!)   Az estelege-
sen el nem szállított zöldhulladékot kötele-
ző az utcáról bevinni, és azt két hét múlva a 
következő szállítási nap előtt szabad ismét 
kitenni!                                                                A 
szállító nem visz el komposztálásra alkal-
matlan, örökzöldeket, fenyőt, tuját, így eze-
ket semmilyen módon nem szabad kitenni!                                                                                              
Az önkormányzat nem szállít hulladékot, 
azonban előzetes egyeztetés és díjfizetés 
után favágásból, bozótirtásból származó 
ágakat ledarálunk. Örökzöldet is.
Inert hulladékot, építési törmeléket a volt 
siklósi téglagyárnál, a Tüzép mellett lehet 
elhelyezni, telefonszámuk: 20 324 4266

Ebben az  évben Harkányban is elindul a 
szelektív gyűjtés. A városban 12 gyűjtőpont 
épült, ezeken mód lesz a papír, üveg, fém, 
műanyag elkülönített gyűjtésére. Kérjük, 
hogy a szigetek kulturált módon használják, 
oda csak a felsorolt anyagok helyezhetők el! 
Kommunális hulladék, építési anyagok, au-
tógumik, elektronikai hulladékok lerakása 
tilos!  A szelektív pontok esetenként kame-
rával megfigyelik, a szabálytalan hulladékle-
rakás szabálysértési eljárást von maga után.
Tűzgyújtás, égetés: A hatályos jogi szabályo-
zás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. 
A tiltás alól az önkormányzat helyi rende-
letben felmentést adhat, ebben szabályozza 
az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, 
hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi 
önkormányzatnál kell érdeklődni. Ameny-
nyiben az önkormányzatnak nincs ilyen 
rendelete, akkor nem szabad avart és kerti 
hulladékot égetni.  Bővebben erről a Bara-
nya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
honlapján (baranya.katasztrofavedelem.hu) 
olvashatnak.
Végül egy fontos információ, amivel nagyon 
sok ingatlan tulajdonos nincs tisztában: Az  
1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes ren-
delet alapján, a tulajdonos köteles gondos-
kodni,  az ingatlan előtti járdaszakasz (jár-
da hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület), továbbá 
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai… tisztán tartásáról, a csapa-
dékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.                                                                     
A szórakozó-, vendéglátó- és árusító he-
lyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva 
tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás 
kivételével - a használó köteles tisztán tar-
tani, és a hulladékot eltávolítani. Végezetül 
mindenkinek ajánljuk figyelmébe a teljes 
rendeletet: http://www.kvvm.hu/szakmai/
hulladekgazd/jogszabalyok/1_1986_II21_
EVM-EuM.htm
Tegyünk együtt a tisztább, rendezettebb 
Harkányért!

Köszönettel: a Városgondnokság 

Amit a hulladékkezelésről tudni kell

Egészségnapok 
Harkányban

gyenes szűrővizsgálatok mellett a cukorbe-
tegek táplálkozásával, az időskori tornával, 
gyógytornával kapcsolatos előadásokra is 
sor került.
A nagy közönségsikerű rendezvénysoroza-
tot helyi és környékbeli művészeti csopor-
tok fellépése zárta – a megjelentek vastap-
sától kísérve. 

kj
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Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus 
Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb 
keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb 
is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét 
ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon 
arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus 
pálmaágakat lengető tömeg éljenzése köze-
pette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. 
A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak 
az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi 
emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus 
általi halálra ítélésének, megostorozásának és 
kereszthalálának a napja. Nagyszombat este 
körmenetekkel emlékezik meg a keresztény 
világ arról, hogy Jézus - amint azt előre meg-
mondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap 
hajnalán feltámadt halottaiból. 
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete 
a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi 
zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bá-
rányt áldoztak, s annak vérével bekenték az 
ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A 
húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A Bibliában 
Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a 
zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkal-
mával ettek, és amelyet nap mint nap feláldoz-
tak a jeruzsálemi templom oltárán.
Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az em-
beriség megváltására jött a földre: „Krisztus a 
mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk”.
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megje-
lenésének magyarázata már jóval nehezebb. 
Az ünnep termékenységgel kapcsolatos vo-
natkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora 
volta. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcso-
latba hozható, amely égitest a termékenység 
szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a 
kutatók szerint a germán hagyományok alvi-
lági istennőjének legendájában jelenik meg: 
eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az 
istennő haragjában négylábú állattá változ-
tatta. E különös tulajdonságú állat hozzánk 
is német közvetítéssel került, de kialakulását 
homály fedi.
Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert 

„Nemcsak kenyérrel 
él az ember…”

A költészet napja

Értéktár Bizottság 
Harkányban is

régen egyes német területeken húsvétkor szo-
kás volt gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival 
együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, 
röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, 
hogy németül a nyúl neve Hase. Minden-
esetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, 
a múlt század második felében a képes leve-
lezőlapok elterjedésével igen sokfelé eljutott.
 A tojás az élet újjászületésének, a termékeny-
ségnek legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, 
képes a világegyetem nagyságát s az élettelen-
ből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni.
Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de 
a tojások színezése, díszítése is régi korokra 
nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín 
a piros, magyarázatát a színek mágikus ere-
jébe vetett hit adhatja. A pirosnak védő erőt 
tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes 
feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A 
tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az 
egész világon elterjedt.
Magyarországon a festett, díszített tojás aján-
dékozása elsősorban a húsvéti locsolkodáshoz 
kapcsolódik. A díszített tojások festésének 
formái, a minták elrendezése tájegységenként 
változott. A nálunk leggyakrabban használt 
minták geometrikusak. A tojást hosszanti 
vonalakkal két, majd négy mezőre osztották. 
A hosszanti vonalak számának növelésével 
16 mezős osztás is van, de igen ritkán. Ezt a 
művészetet rámázásnak nevezik. Az így ki-
alakított, majdnem háromszögletű mezők 
alkotják a geometrikus vagy virágdíszítés ke-
reteit. Néha az osztóvonalakon is díszítenek, a 
díszítmények lehetnek: tulipános, fenyőágas, 
rózsás, almás, stb. 
A Harkányi Hírek szerkesztősége áldott hús-
vétot kíván minden olvasójának! 
www.sulinet.hu

(sbi)

Hazánkban 1964 óta József Attila születés-
napján, április 11-én ünnepeljük a költészet 
napját.
„Költő vagyok – mit érdekelne engem a költé-
szet maga?” – kezdte Ars poetica Németh An-
dornak című versét. Ekkor még nem tudhatta, 
hogy születésének napja egykoron a költészet 
napjává, s egyben a magyar irodalom ünne-
pévé válik majd, amely jelenleg már több mint 
fél évszázados hagyományra tekint vissza.
A magyar költészet napját először 1964-ben 
ünnepelték meg, s azóta is minden év április 
11-én előadások, felolvasások és versmondó 
versenyek keretében emlékeznek meg ország-
szerte a poétikáról, s egyik legnagyobb köl-
tőnkről, József Attiláról. E megemlékezések 
alkalmával bizonyára felidézik Petőfi Sándor-
nak a költészetről írott gondolatait:

„… olyan épület,
Mely nyitva van boldog-boldogtalannak,

Mindenkinek, ki imádkozni vágy,
Szóval: szentegyház, ahová belépni
Bocskorban, sőt mezítláb is szabad.”

Iskolánk 1992 óta évről évre megrendezi ha-
gyományos területi vers- és prózamondó ver-
senyét, melyen 15-16 környékbeli iskola 35-40 
diákja (volt már 50 felett is) adja elő magyar 
irodalmunk legszebb gyöngyszemeit.
A nagy érdeklődésre való tekintettel rendez-
vényünk két napossá nőtte ki magát. Az első 
napon a felső tagozat irodalomszerető diákjai, 
a másodikon az alsósok kis mesemondói mé-
rik össze tudásukat.
Öröm látni és hallani, hogy a gyerekek milyen 
lelkesen, teljes átéléssel adják elő a szebbnél 
szebb verseket, meséket, novellákat. Remél-
jük, megőrzik az irodalom iránti szeretetüket, 
és mindig lesznek követőik.
Az idei tanévben április 14-én és 15-én ke-
rül sor a területi fordulóra, melyet az iskolai 
házi verseny előz meg. Minden résztvevőnek 
tartalmas, eredményes felkészülést és sikeres 
szereplést kívánunk.

Burgert Ottóné

Hungarikum lehet a „Harkányi gyógyvíz és 
fürdőkultúra” 

A Baranya Megyei Közgyűlés tavaly nyáron 
hívta életre a Megyei Értéktár Bizottságot 
Szatyor Győzőnek, a Magyar Művészeti Aka-
démia Néprajzi Tagozata megyei prominen-
sének vezetésével. A megyében már harminc-
kilenc település csatlakozott a munkához, 
köztük Harkány is, saját bizottságot felállítva. 
A képviselő-testület döntése alapján Urbán 
József, Dezső László és Albrecht Ferenc let-

tek a Harkányi Értéktár Bizottság tagjai. Az 
értéktár az Önkormányzat titkárságán, illetve 
elektronikus formában a tagoknál érhető el. A 
grémium munkájához a feltételeket szintén 
az Önkormányzat biztosítja. A bizottság az 
egészség és életmód, az épített környezet, a 
kulturális örökség, a természeti környezet, 
valamint a turizmus és vendéglátás területén 
gyűjtött be többtucat témát a helyi értéktárba. 
Legnagyobb fegyvertényük azonban az volt, 
hogy javaslatukra a Baranya Megyei Értéktár 
úgy döntött, hogy a „Harkányi gyógyvíz és 
fürdőkultúra” mint nemzeti érték bekerül-
het a megyei értéktárba, és azt felterjesztésre 
tarthatja érdemesnek a Hungarikumok Gyűj-
teményébe. Természetesen ezt jelentős tudo-

mányos és szakmai munka és elbírálás előzte 
meg és fogja még követni. Ahhoz, hogy ezek 
a szép remények valóra váljanak, még három 
bizottsági tárgyaláson kell a kezdeményezés-
nek „átmennie”. Baranyában rajtunk kívül 
csak a Zsolnay porcelán és kerámia, valamint 
a Zsolnay Kulturális Negyed aspirálhat erre 
a nemzetközileg is ismert elismerésre, amely 
az erkölcsi megbecsülésen túl reklámértéké-
nek is köszönhetően beláthatatlan gazdasá-
gi előnyökkel is kecsegtethet! Az elismerés 
nemcsak a gyógyvíznek és az ebből készült 
termékeknek, hanem az egész városnak visz-
szaadhatja kissé megkopott patináját, az itt 
élők önbecsüléséről nem is beszélve.  

darvas
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

A Harkányi Gyógyfürdőkórházba láto-
gatott dr. Cserháti Péter, az Emberi Erő-
források Minisztériumának miniszteri 
biztosa 

Előzetes megkeresésünket követően 2014. 
március 20-án kórházunkba látogatott 
dr. Cserháti Péter az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának miniszteri biztosa, az 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
(OORI) főigazgatója. Vezetőségünk és or-
vosaink kétórás kerekasztal beszélgetés so-
rán mutatták be intézményünket, és vázol-
ták szakmai célkitűzéseinket.

Bemutatták szakterületeinket, valamint a 
harkányi gyógyvíz felhasználásával történő 
psoriasis kezelést is, amely a biológiai terá-
pia hatékonyságával vetekszik, vagy annak 
kiegészítéseként is alkalmazható, minde-
mellett nemzetgazdasági szempontból költ-
séghatékonyabb kezelési lehetőség.  
  
A miniszteri biztos úr rendkívül pozitívan 
nyilatkozott kórházunk rehabilitációban 
betöltött szerepéről. Mint mondta - a re-
habilitációs alaptevékenységek (korábban 
mozgásszervi rehabilitáció) mellett a kar-
diológiai rehabilitáció és a krónikus nőgyó-
gyászati ellátás kiemelt fejlesztésében lát 
nagy lehetőséget. 

Ezek a gondolatok egybe vágnak kórhá-
zunk terveivel. A továbbiakban rendsze-
res szakmai kapcsolat kiépítését tervezzük 
az OORI-val, melynek keretében ápolási 
igazgatónk és elektroterápiás részlegveze-
tőnk már szakmai konzultáción vett részt. 
Későbbiekben osztályvezető orvosaink is 
felveszik a kapcsolatot az OORI hasonló 
profilú osztályainak vezetőivel. 

Szakmai célkitűzéseink hangsúlyos eleme 
- a rehabilitáció színvonalának folyama-
tos magas szinten tartása mellett, - hogy a 
harkányi gyógyvíz, a balneoterápia alkal-
mazása a rehabilitáció integráns és elismert 
részévé váljon.

Balneológiai épület bővítése 
Lassan egy éve megindult a Gyógykórház 
balneológiai épületének bővítése, melynek 
elsődleges célja a Harkányi Pszoriázis Cent-
rum (HPC) elindításához szükséges infra-
struktúra kialakítása. A Kossuth Lajos ut-
cára néző épületben 45 kétágyas szoba, egy 
teljesen új főzőkonyha, egy étterem, egy ká-
vézó, irodák és egy recepciós pult kap helyet 
a földszinten. Az emeleteken vannak az or-
vosi rendelők, a szakmai munkához szük-
séges kádfürdős kezelők, elektroterápiás he-
lyiségek, tornatermek, kezelők és masszázs 
helyiségek. Az épület külső homlokzata 
teljesen elkészült, befejeződött már a par-
kosítás is, a külső munkálatokból már csak 
a gázvezeték kiépítése van hátra, melyet a 
gázszolgáltató épít ki. A belső munkálatok 
is az utolsó fázisban vannak, a földszint ki-
vételével az épület belsőépítészeti terv sze-
rinti kialakítása folyamatban van. 
Sikerült jelentős megtakarításokat elérni a 
projektben, így két folyamatban lévő köz-
beszerzés révén az épület belső kialakítása 
és a bútorzat az eredeti tervekhez képest 
minőségben és mennyiségben is korrigálva, 
javítva valósul meg. 
A gyógykórház vezetősége jelenleg is tár-
gyal több beutaztató céggel és külföldi 
intézménnyel annak érdekében, hogy az 
épület kihasználtsága a nyitástól kezdve 
megfelelő legyen. 

Ősztől bővül és javul a járóbeteg-ellátás is    

A Gyógyfürdőkórház régi konyhája és ét-
terme fölé egy emeletet építenek, ahol 35 új 
helyiséget alakítanak ki. Itt akadálymentes 
közegben kap majd helyet a kardiológiai 
és a neurológiai járóbeteg-szakrendelés. 
Az orvosi rendelők, vizsgálók és az új esz-
közpark - többek között új szívultrahang és 
terheléses EKG - lehetővé teszi majd a hoz-
zánk érkezők magasabb szintű ellátását. A 
kórház szakmai munkáját egy pszichológi-
ai, egy dietetikai, egy logopédiai, két ergote-
rápiás és egy elektroterápiás helység is segíti 
az épület átadását követően. A rehabilitáci-
óban nagyon fontos a gyógytorna, ennek 
megfelelően 3 modern csoportos tornate-
rem és két egyéni tornaterem is a gyógyulni 
vágyók rendelkezésre áll az ősztől.   

Hahota jóga klub
Idén januártól nagy népszerűségnek örven-
dő hahota jóga klub működik gyógykórhá-
zunkban, ahol a hangulat fergeteges. A sok-
sok kacagás, olyan a szervezetnek, mint a 
kocogás. Kutatások azt igazolják, egy perc 
szívből jövő nevetés 10 perc futásnak felel 
meg. Vidám kedéllyel edzünk, ami fokozza 
a gyógykúra hatékonyságát, mert a neve-
tés rengeteg kedvező biokémiai folyamatot 
indít el a szervezetünkben, mellesleg az 
együtt nevetéssel jó közösséget teremtünk. 
A foglalkozásról bővebben a honlapunkon 
olvashat, a nevetés világnapjára pedig külön 
programmal készülünk.

Tavaszi „nagytakarítás” 
Kórházunk belső udvarának és tereinek 
társadalmi munka keretein belül történő 
megszépítésére 2014. április 5-én, szomba-
ton 09:00 órai kezdettel került sor. A munka 
során udvart rendeztünk és virágokat ültet-
tünk.                                                                 (X)
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Május első vasárnapja, amikor még a vi-
rágszirmok is köszöntésre hajlanak. Üd-
vözlik a teremtés földi letéteményeseit, az 
édesanyákat. A magyar nyelv csodáinak az 
egyike maga a megnevezés: Édes. Ugyan-
akkor, amíg szomszéd népeink apaföldről, 
vagy atyáink földjéről beszélnek, mi kicsi-
nyke szikraként Európa magányában anya-
földként becézzük ezt az édes, szent hazát! 
Népünk legősibb hagyományaiban is már 
fellelhető az édesanyák megkülönböztető 
tisztelete. Amíg a kontinensre beözönlő 
nomád népek az ellenséget szó szerint ír-
magjáig kiirtották, addig a magyarokról a 
korabeli krónikák lejegyezték, hogy megkí-
mélték a gyermekek és az asszonyok életét! 
Persze arról sem illenék megfeledkeznünk, 
hogy első szent királyainkat adó dinasztián-
kat is egy édesanya, Emese álmához köti az 
ősi emlékezet. Talán az sem véletlen, hogy a 
legendák szarvasa, ami hazavezette eleinket 
ünő volt és nem bika. Még egy cseppnyit 
a múltban elidőzve, engedjék meg, hogy 
megemlékezzek az egyik legősibb lejegy-
zett nyelvemlékünkről az Ómagyar Mária 
siralomról! 
A legnagyobb szenvedést átélő, a fia kínhalálát 
szemlélő asszony tehetetlen kétségbeesésé-
ről sír ez a közel ezred éves költemény. Hol 
önmaga nyomorult állapotát zokogja el, hol 
pedig fiát szólítja meg anyai becézéssel, kér-
lelve a halált, önmagát ajánlva fel neki gyer-
meke helyett. A vers befejezésében feltör a 
tébolyult anyai sikoly: ha már nem mentheti 
meg egyetlen fiát, legalább osztozni akar vele 
a halálban.
Kegyelmezzetek fiamnak,
Ne legyen kegyelem magamnak,
Avagy halál kínjával,
Anyát édes fiával
Egy emberként öljétek
Hányszor hangzott fel Hunniában a fiaikat 
temető anyák sikoltása? Járványok, háborúk 
nyomor hányszor forgatták fel a természet 
rendjét, amiiért szülőnek kellett gyermekét te-
metni? Soha többé ne adja ezt a sors senkinek!
Mert van e szebb, izgalmasabb és igazabb va-

Anyaszív

Nem emelkednek a jegyárak 
a Strandfürdőben

rázslata a mulandóság és az öröklét ötvözeté-
nek, mint megszületni egy marokban elférő 
leányzónak, aki cserfes kis madárként, csak 
vergődik a szerető karokban, majd nagylány 
lesz, aztán édesanya!! Ő nemesül azzá, hogy 
hinni akarjon csalfaságunkban, és csupán ki-
csinyke botlást lásson legrútabb vétkeinkben 
is. Megsirassa kudarcainkat, és a legbüszkébb 
legyen, ha valami sikerül. Mert a férfi retteg 
a léttől, de mégis élni akar! Ehhez erőt és hi-
tet az a bíborvörös szívdobbanás ad, amelyet 
először hall, és amíg él, nem fog elfelejteni. Az 
anyai szív dobbanása megfejthetetlen rejtélye 
a létezésnek!
A nők sokszor féltik a testüket, amikor szívük 
alatt dédelgetik magzatukat! Féltik a bőrü-
ket, a mellüket. A kerekded popsit! Ugyan-
akkor égi ragyogás lengi körbe őket, amikor 
növekszik a pocak. És amikor megszületik 
a gyermekük, szelídebb lesz a tekintetük és 
lágyabb a mosolyuk. Mert nincs szebb nő az 
édesanyánál! Mekkora emberi rútság az, hogy 
manapság terhességnek csúfoljuk az áldott 
állapotot!
Ne feledjük, a - felekezetektől függetlenül -, 
hogy a mi hazánknak is van édesanyja. Meg-
dorgált, de meg is tartott minket! A szeretet 
és fohász napjainkig visszhangzik bennünk. 
Nem az atyát, nem a fiút, hanem az édesanyát 
választotta patrónusául nemzetünk! Hadd ne 
kelljen idéznem népünk Kölcsey előtti him-
nuszát.
 Tehetünk és sokszor a megélhetésért teszünk 
is rosszat ebben a rongy világban, de minden 
bűnünk ellenére is van, aki érdek és fenntartás 
nélkül is szeret! Öleljük át, akit még lehet! És 
akik már nincsenek közöttünk, azoknak a 
szíve is ott dobog felettünk a fénylő csillagok 
között, mert ilyen az anyai szív!

Darvas Miklós

Értesítjük kedves Vendégeinket, hogy a Har-
kányi Strandfürdő 2014. április 25-én meg-
nyitja kapuit, és szeptember 28-ig tart nyitva.

A strandfürdő belépőjegy árai változatlanok, 
ezek szerint:  
Felnőtt napi jegy:   1400.-Ft
Kedvezményes:   1000.-Ft
Csoportjegy 15 fő felett:  1000.-Ft
Délutános jegy 15.00 órától:  1000.-Ft

Bérlet 7 alkalomra: felnőtt:  8400.-Ft
Kedvezményes bérletár:  6000.-Ft

Várjuk minden kedves Vendégünket nyitva-
tartási időben:
június 26-ig 9-18 óra között
június 27- augusztus 20-ig 9-20 óra között
augusztus 21- szeptember 28-ig 9-18 óra kö-
zött.
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

02 - 03. 
(18 órától) Fröccsliget - Tátrai Tibor, Szűcs 
Antal Gábor, Nihil Chips, Rudán Joe, Kala-
pács József, Garden, Cozombolis
07. 
(18 órától) Utazók klubja - Filmvetítéssel egy-
bekötött élménybeszámoló- Művelődési Ház
14. 
(18 órától) Utazók klubja - Filmvetítéssel egy-
bekötött élménybeszámoló- Művelődési Ház
24-26.
Hőlégballon fesztivál- Fürdőben és a Xavin 
Hotel mellett

május 30- június 1 
Gasztronómiai fesztivál (Harkányi Boszor-
kányságok-főzőverseny), Magyar kutyafajták 
CAC kiállítása (3+2 együttes, Aranycsárdás 
zenekar, Tornado)- Szabadtéri Színpad- 
Őspark

04.26.
Villány TC– Vörös Meteor /női kézilabda 
mérkőzés 15.00. órakor/
04.27.
Harkány – Kétújfalu /felnőtt labdarúgó mérkő-
zés 16.00. órakor/
05.03.
Harkány – Kökény /öregfiúk labdarúgó 
mérkőzése 16.00. órakor/
05.04. 
Harkány – Lánycsók /felnőtt labdarúgó 
mérkőzés 17.00. órakor/
05.10 
Harkány – Mohács /U15 labdarúgó mérkőzés 
15.00. órakor/
Villány – Mecseknádasd /női kézilabda 
mérkőzés 15.00. órakor/

5.17. IV. Családi sportnap /ennek keretében 
aerobik, labdarúgás, amatőr asztalitenisz, 
karate, főzés, dekázó verseny, utánpótlás 
korúak labdarúgó mérkőzései, sorverseny, 
íjászat, lovaglás/

5.18. Harkány – Palotabozsok /felnőtt labda-
rúgó mérkőzés 17.30. órakor/ 

Kulturális Központ 
május havi rendez-
vényei, fesztiválok

A sportcsarnok 
rendezvényei 

(április-május)
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Harkányfürdő az 
Utazás kiállításon

Harkányban járt a 
Gasztroangyal

Harkányi Boszor-
kányságok Gasztro-
nómiai Fesztivál

Számos utazási iroda, termálfürdő és tu-
risztikai szolgáltató mellett Harkányfürdő 
is izgalmas standdal várta február végén a 
budapesti Utazás kiállítás látogatóit. 
A rendezvényen az ország minden turiszti-
kai szolgáltatója bemutatkozhatott, legyen 
szó utazási irodáról, fürdőről vagy turisz-
tikai médiumról. A kínálatot színesítették 
a turizmushoz szorosan kapcsolódó helyi 
termékek kóstolási és vásárlási lehetőségei, 
valamint a markánsan jelen lévő magyar 
fesztiválszövetségek egyedi megjelenési 
formái.
A kiállítók között különös figyelmet kapott 
Harkányfürdő standja, ahol a látogatók 
megismerkedhettek a harkányi víz gyógy-
hatásaival, a városban elérhető gyógyászati 
szolgáltatásokkal, program-, illetve szállás-
lehetőségekkel.

Kedves és közvetlen, sztárallűröktől mentes 
hölgyet ismerhettek meg mindazok, akik 
közelebbi kapcsolatba kerültek egy televí-
ziós forgatásnak köszönhetően az ország 
Gasztroangyalával, ugyanis március köze-
pén két napot Harkányban töltött stábjával 
Borbás Marcsi. Ittléte során számos helyi 
gasztronómiai különlegességgel ismer-
kedett meg, illetve ő maga is temérdek új 
ismerettel gyarapította a vendéglátók főző-
tudományát.
A forgatás a terehegyi faluházban indult és 
némi kacskaringóval – a műsorkészítők egy 
kovácshidai portát, a máriagyűdi kegyhe-
lyet, valamint Kalmár László Csukma dűlő-
ben található pincéjét is felkeresték - a No 
Name étteremben zárult.
Az adás – melyet április 12-én tűzött műso-
rára a Magyar Televízió – minden bizony-
nyal ismét százezreket ültetett a tévékészü-
lékek elé, hiszen az ország legnépszerűbb 
főzőműsoráról van szó – megismerkedhet-
tek egyebek mellett a túrós kötözött tész-
ta levessel, kukoricás szármával, a fügele-
vessel éppúgy, mint a tenkeshegyi parasztos 
libamáj, a cukkini- és sárgarépalekvár elké-
szítésének rejtelmeivel.                                   kj

2014. május 30. péntek – június 1. vasárnap
Harkány, Zsigmondy sétány

Felhívás főzőversenyre amatőröknek és 
profiknak

Harkány Város Önkormányzata és a Har-
kányi Kulturális és Sportközpont főzőver-
senyt hirdet amatőr és profi kategóriában a 
Harkányi Boszorkányságok- Gasztronómi-
ai fesztivál keretében.

A verseny helye és ideje
2014. május 31. szombat, Harkány, Zsig-
mondy sétány, 10-13 óráig főzés, 13-15 órá-
ig zsűrizés

A jelentkezéseket 2014. május 24-ig várjuk 
a Harkányi Tourinform irodában.
Az alábbi kategóriákban lehet még nevezni: 
bájital, báj-sütemény
További részletek a www.harkany.hu olda-
lon, illetve személyes felvilágosítás a Tour-
inform irodában Kövesdi Szilviánál.

A rendezvény a HUHR-1101/1.2.2/1003 
sz. „Kerékpárral a kultúrák közt Harkány-
tól Beliscéig” c. pályázat keretében valósul 
meg.

A standot nagy érdeklődéssel fogadták a 
budapestiek. Többen hangot adtak annak 
is, hogy jó végre újra hallani a fürdőváros-
ról, örömmel kóstolták a gyógyvizet, sokan 
közülük azon a véleményen voltak, hogy 
legközelebbi látogatásukkor nemcsak a 
gyógyászati és a wellness kezeléseket fogják 
kipróbálni, hanem az ivókúrát is.
Bővebb információ: Kabók Ibolya, titkár, 
Harkányi Turisztikai Egyesület, kaboki@
harkanyturizmus.hu
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Nézd csak a csepp halált
Ahogy az élethez kötve vonszolja magát,
Sokat látott síneken megáll,
Bokáját veri a fekete nagykabát,
Csendben leveszi,
Vajon ma kire teríti?
Sokan vagyunk kevesek,
Akiknek szavai még bűvösek.
A vonat fékez és megáll,
De már kerekei alatt alszik a magány.
A fekete kabát betakarja,
Nem látszik alóla ki az arca,
hogy költő-e vagy színészkirály,
Névtelen törpe vagy bukott óriás,
Akik csendben aláestek
Úgyis mindenkit elfelednek.
Ha eltemettek, már egyik sem kiált,
Isten már kézbe fogta őket,
Mint gyermek a kicsi bábut,
Amivel már eleget játszott,
Senkinek nem adja oda,
Elpusztítja inkább saját maga.
Balatonszárszó vagy Szemes -
Egyszer mindőnket utolér
Egy vonatbaleset,
Vagy ránk találnak
Egy csukott szobában
Csengey Dénesre, Juhász Gyulára.
A XX. század felfalta magát
Akár a rák az öreg Babits Mihályt,
Tövig rágta a szifilisz,
Tömegsírba temette legjobbjait,
A tót atyafiak sem a Tóthék,
Esterházy Jánost halálra ítélték.
„Hegyek, folyók, fák, füvek,
Szívem örömei kedvesek”
Kiverték szemét a határkövek,
Nem adták vissza a hegyeket,
Csak egy döglött farkasa maradt
Pilinszkynek.
Nagy László, Tóth Árpád, Kosztolányi,
Aranysárkány, Móricz és Tamási,
Mindegyik máshová vágyott,
És az út végén meglátták Szindbádot,
Mert mára nem maradt senki
A múzsa hamvait eltemetni.
Nincs már, aki a máglyát rakja,
A mai szél csak a kormot fújja,
A borúra már nem köszönt derű,
Itt a sínek mellett állva
Lám, mindez milyen egyszerű.
Egymásba csomózott cipőfűzőn 
Lebeg az ég felettünk,
És mire elereszted a zsineget,
Addigra téged is megtalál
A saját vonatkereked.

Darvas Miklós

Egyértelmű, hogy manapság a mobilzom-
bik korát éljük. Akármerre nézel, akárhol 
jársz, mindenütt láthatsz ilyen mobilzombi-
kat. Ők bármilyen helyzetben képesek arra, 
hogy a kezükbe ragadt mobiltelefonjaikkal 
foglalkozzanak, ezzel teljesen kizárva a kül-
világot. Számukra a közvetlen kommuniká-
ciót az SMS jelenti, az olvasást az e-mail és 
a kis képernyős világháló, a kikapcsolódást 
pedig a legostobább játékok, amikben ész 
nélkül kell tapizni a kijelzőt, hogy a hű, de 
ari lényecske elégedett legyen a gazdijával.
A mobilzombi fertőzést nagyon könnyű  el-
kapni, szinte érintés útján terjed. Ha meg-
fertőződtél, megszűnik a valós világ érzé-
kelésének képessége, lehajtott fejjel meredt 
az arcodba világító képernyőre, és különös 
késztetést érzel arra, hogy mindig, minden-
hol mindenféle vacak és értelmetlen dolgo-
kat művelj a készülékeddel. Például naponta 

Zsúfolásig megtelt a kultúra háza az idei nő-
nap alkalmából, ahol a megjelenteket első-
ként a város polgármestere, dr. Imri Sándor 
köszöntötte, majd a résztvevőket – akiket 
érkezéskor a művelődési ház dolgozói egy-
egy szál virággal fogadtak – Csocsesz szó-
rakoztatta. Az énekes repertoárjából ezúttal 
sem maradhatott ki  A füredi Anna-bálon 
című nóta, melyet a vendégsereg együtt éne-
kelt az előadóval.
A jó hangulatú, éjszakába nyúló rendezvény 
záróakkordjaként bálon vehettek részt a vá-
ros hölgyei. A vidám esten a Harold Band 
szolgáltatta a talpalávalót.                              kj

Magyarországon élő francia házaspár meg-
rendelésére készítette Kovács Tamás harká-
nyi fafaragó mester április elején azt a tote-
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Mobilzombik

Nőnap a 
művelődési 
házban

Totemoszlop 
franciáknak – 
Harkányból

huszonötször megnézheted a levelező klien-
sedet. Írhatsz SMS-eseket szinte kizárólag 
rövidített szavakból és arckifejezést imitáló, 
primitív ábrákból. Kiírhatod Facebookra, 
hogy mit ebédeltél, és nem fog zavarni, hogy 
ez  tulajdonképpen senkit nem érdekel. Ez 
is  nagyon fontos: létrehozhatsz egy profilt, 
kitárulkozhatsz a világba, és azt hiheted, 
hogy ez bárkit is érdekelni fog. Nem fog. A 
mobilodon megnézheted, hogy milyen idő 
van éppen. Ahelyett, hogy egyszerűen csak 
körülnéznél, mert ugye neked a mobilod 
mond meg mindent. Azt is, hogy ki vagy. 
Megmondja, hogy milyen ruhát vegyél fel, 
ki sem kell nézni az ablakon. Írhatsz rövid 
üzeneteket a barátaidnak, akik valójában 
csupán barát-adagok, néhány elképesztően 
primitív mondatocska mögé bújva. 

(Vasas Csaba)

moszlopot, amelyet, Mohácson állítottak fel.
Mint azt a fiatal fafaragó lapunknak el-
mondta, a párt az egyik mohácsi busójá-
rás alkalmával ismerte meg, épp abban 
az időszakban, amikor hasonló dolgokkal 
foglalkozott. A franciák több, így az Ara-
nyosgadányban látható alkotásait is megte-
kintették, s határozott céllal keresték meg, 
és felkérték egy kizárólag a számukra készí-
tendő oszlop elkészítésére.
Mint ismert, a totem vallásosan tisztelt nö-
vény, állat vagy ezeket ábrázoló tárgy. A to-
temállatot a természeti népek a törzs ősének 
tekintik, s emiatt az kultikus tiszteletnek ör-
vend. E szó a néprajzi tudományban tágabb 
értelemmel vált közkeletűvé s egyáltalán 
törzsjelet értenek rajta, aminőkből fejlődtek 
a családi és országcímerek is. A totem ren-
desen az illető törzs nevét, s minthogy a tör-
zsek többnyire valamely állat nevével jelölik 
magukat, tehát az illető állatnak a kezdetle-
ges rajzú képét ábrázolja. Eszerint valóságos 
hieroglif jegye az ilyen nevének.                  kj
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Terehegy egykori közéletéről

Terehegyi gazdák országos sikerei

A régmúltban is úgy volt, hogy azok a cse-
lekedetek, amelyek a haza és a nemzet érde-
keit szolgálták, és a közakaratot hirdették, 
túléltek minden változást, így megmaradtak 
az adott közösség gondolkodásában, és zsi-
nórmértékül szolgáltak. A polgárok tisztá-
ban voltak azzal, hogy meg kell teremtődni 
annak a kultúrának, mely által nem ellen-
séget keresnek egymásban, és nem egymás 
érdemeinek kioltásával akarnak boldogul-
ni, hanem barátnak tekintenek minden 
jóakaratú embert. Ezek a pozitívumok egy 
őserőben nyilvánulnak meg, melyet úgy 
hívunk, hogy HAZASZERETET. Akikben 
ez megvolt, azok szűkebb pátriájukat, a 
szülőhelyüket is szerették. Köztiszteletben 
tartott személyekké csak akkor válhattak a 
falu irányítói, ha az ígéreteik nem múltak 
el nyomtalanul, hanem maradandó értéket 
teremtettek, mely által erősödött az egymás 
iránti szeretet, bizalom, megbecsülés és a 
közös akarat. Ezek megvalósulásával a haza 
és a vallásuk iránti kötelezettségüknek is ele-
get tudtak tenni.
Régen a falvakra, így Terehegyre is az volt a 

jellemző, hogy lako-
sai aránylag egy zárt 
közösséget alkottak. 
Ebben sok lokálpat-
rióta tevékenyke-
dett, így könnyen 
megértette egymást 
a falu lakossága. 
Együtt gondolko-
dással sok hasznos 
dolgot tudtak cse-
lekedni, amivel az 
ott élők érdekeit 
szolgálták. A máig 
megőrzött korabe-
li jegyzőkönyvek, 
személyekre szóló 
meghívók, hirde-
tőplakátok, végren-
deletek, levelezé-

sek, jegyzetfüzetek, kérvények, biztosítási 
és egyéb szerződések hűen tudósítanak a 
közösség mindennapi életéről. Azt is meg-
ismerhetjük, hogy milyen intézkedésekkel, 
könyvtárral, rendezvényekkel segítették a 
népnevelést, a magyar néphagyományok 
megőrzését és a gazdaság fejlődését. Kü-
lönböző újságokat és szaklapokat rendeltek 
meg, melyekhez mindenki hozzáférhetett, 
így értesülhetett a falu népe az országos 
eseményekről és a mezőgazdasággal kap-
csolatos újdonságokról. A haladást szolgálta 
minden egyesület, kultúrkör, szövetség és a 
különböző biztosítótársaságok helyi képvi-
selői.
A Terehegyi Polgári Olvasókör volt a kultu-
rális élet motorja, emellett nagy hatást gya-
korolt a falu polgárosodására, fejlődésére is. 
A Magyar Gazdaszövetség mindenben se-
gítette a gazdálkodást és a megtermelt javak 
értékesítését, hogy boldogulhassanak a gaz-
dák. Jól működött a Közbirtokosság, és az 
Erdőbirtokosság. A Hegyközségre komoly 
feladat hárult, hisz a terehegyi szőlőterm-
esztés, illetve a szőlőkultúra hosszú évszáza-

1977-ben Harkányfürdővel egyesült Tere-
hegynek vannak olyan múltbéli történései, 
melyekre ma is méltán büszkék lehetünk, 
hisz a gazdák már az 1920-as és az 1930-as 
években országos elismeréseket szereztek, 
és komoly díjazásokban részesültek a gaz-
dálkodással kapcsolatos különféle kiállítá-
sokon.
Budapesten az 1922-ben megrendezett Or-
szágos Szőlő-és Borgazdasági kiállításon 
Kaszás János dédnagyapám az ott bemu-
tatott boraira és pálinkájára oklevelet és 
bronzérmet kapott, Kaszás Lajos nagyapám 
pedig a bemutatott boraival elismerő okle-
velet nyert.
Papp József Terehegy legnagyobb gazdálko-
dója és a közélet egyik legkiválóbb vezető 
egyénisége tenyészállataival 1922-ben Bu-
dapesten, 1932-ben Pécsett a Gazdaszö-
vetség díszoklevelét nyerte el. A terehegyi 
hegyen termett kiváló borai ismertek vol-

dokra nyúlik vissza, mely napjainkig folyto-
nosságot mutat – ezt a szőlőhegyen előkerült 
korabeli tárgyi emlékek is bizonyítják. A 
szőlészet fontos bevételi forrásként szere-
pelt, ezért nagy hatással volt Terehegy gaz-
dasági életére. A terehegyi hitelszövetkezet 
pezsgésben tartotta a gazdálkodást, és jó 
kapcsolatokat teremtett távoli vidékekkel is. 
A Levente Egyesület felkészítette az ifjúsá-
got a honvédségre, sportos életmódra ne-
velt, nemzetszeretet és hazafiságot táplált az 
ifjúság szívébe. A Terehegyi Dalos Egyesület 
szép elismeréseket kapott, nemcsak a falu-
ban, hanem a vidéki fellépései alkalmával is. 
A közösségi élet szellemi vezetője a minden-
kori lelkész és a tanító volt. A falu kisiparo-
sai: a kovács,a  kádár, a bognár, az asztalos, a 
cipész, a fodrász, a hentes, a kocsmáros és a 
szatócs, mindannyian a község jó működé-
sét szolgálták. A helyi postahivatal pedig az 
egyik legnagyobb segítséget nyújtotta a napi 
ügyek intézéséhez. Farkas Sándor Terehe-
gyi Bor és Gümölcsszeszfőzdéje jó hírnevet 
szerzett az egész megyében. Terehegyen a 
falu bírója és a vele együttműködő  közéleti 
vezetők példaértékű egységet tudtak terem-
teni. Munkájukhoz midig az értékteremtés 
iránti elkötelezettség, a hazafiság és a szülő-
hely szeretete adott erőt.
Sajnos, az 1948 után bekövetkezett diktatúra 
egy tollvonással felszámolta a magángazdál-
kodást, ellehetetlenítette a kisiparosokat és 
tönkretette a faluközösségi életet. Két viga-
sza maradt az embereknek: az Istenbe vetett 
hit és remény. Ezeket az önkény soha nem 
tudta kitépni a keresztyén terehegyiek szí-
véből.
A mellékelt nyomtatvány, mely 1913-ból 
való, azt bizonyítja, hogy a Terehegy és Vidé-
ke Hitelszövetkezetnek kapcsolata volt Ung-
vári László ceglédi szőlő és borgazdaságával.
A nyomtatvány többfajta bor és hordóvásár-
lásra közöl árjegyzéket a terehegyi hitelszö-
vetkezet részére.

Dezső László

tak, nemcsak azért, mert sokat adakozott 
belőlük a közjóra, hanem azért is, mert az 
1848-49-es honvédhadnagyunk fia, vitéz 
szentmiklósi Kovács Antal tábornok úr tőle 
szállította az éves borszükségletét (Papp 
József és a tábornok úr is Terehegyen szü-
letett, így gyermekkori jó barátok voltak). 
Az 1930-as években a Litke pezsgő gyáros 
is érdeklődött a terehegyi jó minőségű bo-
rok iránt, de sajnos, a gazdákkal nem tudott 
szerződést kötni, pedig ez megkoronázta 
volna a terehegyi borok jó hírnevét. Ezekről 
a pozitív történésekről sokat beszélgettek 
és emlegették azokat a falubéliek, mert or-
szágszerte jó hírnevet szereztek a terehegyi 
gazdáknak és az egész községnek.
A gazdálkodásban elért sikerek szép emlék-
ként éljenek bennünk tovább, mert a kiér-
demelt elismerések sok becsületes és kitartó 
szorgalmas munkával valósulhattak meg.

Dezső László
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A körzeti versenyen, valamint a Pécsett le-
bonyolított megyei megmérettetésen elért 
első helyezésével szerzett jogot a diákolim-
pia országos döntőjén való szereplésre a 
harkányi leány asztalitenisz csapat. 
A DC rendszerben lebonyolított országos 
versenyen a Vass Anett és Kati Linda felál-
lású csapat elsőként Szolnok együttesével 
mérkőzött meg, ami sajnos gyors vereséget 
eredményezett. Ezt követően a Fejér megyei 
Szabadegyháza gárdája következett, ezen a 
találkozón a párosok összecsapása döntött 

Idén harmincadik alkalommal rendezték 
meg az évek során az ország második leg-
rangosabb megmérettetésévé vált futóver-
senyt, amelyen – megdöntve az eddigi csú-
csot - több mint ezer résztvevő állt rajthoz.
A Gyógyfürdő Zrt. irodaháza előtti célba 
ezúttal Kedves Roland budapesti atléta ért 
elsőként a férfiak közül, míg a nők versenyét 
dr. Sebestyén-Bátai Réka pécsi futó nyerte. 
A váltók mezőnyében idén a PSN Zrt. férfi, 
illetve a PVSK női csapata diadalmaskodott.
A strand márványtermében rendezett dí-
játadó ünnepségen a fürdő vezetése külön-
díjjal ismerte el a 70 év feletti korosztály 
legidősebb versenyzőinek teljesítményét. 
A jutalmazottak, Molnár Mihály nyugdíjas 
buszsofőr, és Tanács Jánosné nyugalmazott 
pedagógus, a Harkányi Híreknek nyilatkoz-
va elmondták, hogy azért kezdtek el futni, 
mert túlsúlyosak voltak. Mindez már a múl-
té, az aktív sportolásnak köszönhetően már 
az első évben több mint tíz kilótól sikerült 
megszabadulniuk, s a futásnak hála, nem-
csak a testsúlyuk alakult kedvezően, de a 
gyógyszereket is csak hírből ismerik.         kj

Ha Skócia a függetlenségre voksol a szep-
temberi népszavazáson, búcsút mondhat a 
fontnak - közölte vasárnap a brit pénzügy-
miniszter George Osborne a BBC televízió 
vasárnapi politikai magazinműsorában ki-
jelentette: a skót nép döntésén múlik, hogy 
Skócia elszakad-e az Egyesült Királyságtól, 
de a skót választóknak „a tények tudatában 
kell részt venniük a népszavazáson”.
A tény pedig ebben az ügyben az, hogy 
mind a kormányzó Konzervatív Párt, mind 
az ellenzéki Munkáspárt szerint Skócia 
függetlenné válása esetén „nem lehet osz-
tozkodni” a fonton, ez nem lenne működő-
képes, és sem Skócia, sem az Egyesült Ki-
rályság fennmaradó részének érdekeit nem 
szolgálná – hangsúlyozta Osborne. Hozzá-
tette: ha Skócia elhagyja az Egyesült  Király-
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Asztalitenisz 
diákolimpia országos döntő

Ha Skócia függetlenedik, búcsút 
mondhat a fontnak

Pécs – Harkány 
futóverseny

– a harkányiak javára! A siker feldobta a 
lányokat, Kecskemét ellen simán hozták a 
szetteket, s így a főtáblára kerültek.
A Harkányi Diáksport Egyesület Lantos Ist-
ván edző által felkészített tagjai – akik nem 
csak iskolájukat, de a megyét is képviselték 
- a főtáblán egy, a nagykőrösi csapat elleni 
sajnálatos szettveszteségnek köszönhetően 
„csak” az 5-8 helyért játszhattak. És a lányok 
szárnyaltak! A Veszprém és Egervölgy gár-
dájának legyőzésével végül az ötödik helyen 
zártak. Gratulálunk!                   Köpösdi Erik 

ságot, akkor elhagyja a fontot is. Szavaival 
egyetértett a munkáspárti árnyékkormány 
pénzügyminiszter-jelöltje, Ed Balls is, aki a 
BBC-műsorban kijelentette: az euróövezeti 
válságra nagyon nagymértékben hasonlító 
helyzet alakulna ki, ha Skócia megpróbálná 
megtartani fontot fizetőeszközéül, miköz-
ben az Egyesült Királysághoz fűződő többi 
köteléket elszakítaná. Alex Salmond  skót 
miniszterelnök, a Skóciát 2011 óta parla-
menti többségben kormányzó Skót Nemzeti 
Párt (SNP) vezetője két éve hirdette meg hi-
vatalosan, hogy Skócia 2014-ben  népszava-
zást tart függetlenségéről. A referendumot a 
skót kormány 2014. szeptember 18-ára írta 
ki. A népszavazáson egyetlen kérdésre kell 
majd válaszolni, amely úgy szól, hogy Skó-
cia független ország legyen-e. (Vasas Csaba)

Harkány sportcsarnok, 2014.05.17.
Sportolj az egészségedért!

Versenyfelhívás:
Délelőtti sorversenyekre: 
8 fős csapatok jelentkezését várjuk. A 
csapatokban lehetőleg 4 fő 14 éven aluli és 
4 fő felnőtt versenyző szerepeljen. A csa-
patok összetétele lehetőség szerint tehát 2 
fiú + 2 férfi, 2 lány + 2 nő. A sorversenyekre 
sportcipő és sportolásra alkalmas öltözet-
ben várjuk a csapatukat. 
Jelentkezni Köpösdi Eriknél lehet a 
sportcsarnokban vagy telefonon. (06-20-
218-5894)

Amatőr asztalitenisz-verseny: 
Az asztalitenisz-versenyre kortól, nemtől 
függetlenül várjuk a jelentkezőket. Gyerek 
és felnőtt kategóriában rendezzük a ver-
senyt. A felnőtt kategóriánál - mivel nincs 
nemek szerinti megkülönböztetés - a férfi 
4 pont előnyt ad minden szettben hölgy 
ellenfelének!!!
Jelentkezni lehet Köpösdi Eriknél a sport-
csarnokban: 06-20-218-5894

Főzőverseny:
A csarnok melletti területen főzőverseny 
lesz. Jelentkezéseket a 480-323-as tele-
fonszámra várjuk.

IV. Családi sportnap
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„Az igazat mondd, 
ne csak a valódit…”

Darvas Miklós

A száztízedik születésnapja előtt már 
egy évvel feltették a polcra, hogy helyette 
rútat, botcsináltát és idegeneket mutogas-
sanak. Az agyonhazudott József Attilát, 
aki szeretve, szenvedve szolgálta népét, 
hazáját, már halála előtt végkiárusították 
a lelkek kufárjai. Oly annyira, hogy tavaly 
decemberben már szót sem vesztegettek 
halála évfordulójára. Ő mindig veszélyes, 
hiszen dühe és búja örökkön időszerű. Az 
igazság ma is - mindig - igaz. Ezért hallga-
tott, s csámpította ki írásait a mindenkori 
hatalom a maga érdekei szerint. Hallgat-
nak a fejet hajtó töltőtollak is, akik a szüle-
tésnapján magukat ünnepeltetik. A költő 
109. születésnapján álljon itt ez a jegyzet.  

ÁPRILIS 11.

Április 11. dátum negyed úton, hogy neki-
gyürkőzzünk egy következő évnek.
Fátum, mi szerénnyé tesz, s mindig csak 
csendben enged ünnepelni.
Négy meg négy. Nekem nyolc, - aligha. Ne-
kem már csak ötven!
 A harmincat is rém nehéz volt elfogadni. 
De ezt a létből kifelé ballagót, - hm -
zokszó nélkül aligha lehet.
Az ember, ahogy öregszik elbújik önmagá-
ba, a rögeszméi közé fekszik, az emlékeivel 
takarózik, és minden reggel egy újabb vesz-
teséggel ébred.
Az évfordulók ezért is nehezebbek. A szám-
vetés miatt.
Egyre több lesz, aminek végképp búcsút int 
az ember.
És egyre kevesebb az idő, hogy megtaláljuk, 
amire küldettünk. Hogy megértsük, mi az 
a küldetés. És ami a legfontosabb, hogy tel-
jesítsük.
 Közben magunkra pakolunk ezerféle gon-
dot, amik jobbára azokból a dolgokból 
fakadnak, amiről egykor azt hittük, hogy 
könnyebb lesz általuk az élet.
 Mennyi tévút, amit fölöslegesen jártunk 
végig, s úgy látszik, hogy végül mind egy 
nagy közös Via Dolorosaba nyílik, és ott 
folytatódik, ameddig a szem ellát. Ameddig 
láthat, ameddig el nem vágja útját a horizont 
pallosa.
 A hátunk egyre inkább sajog, ahogy a 
dombra kapaszkodunk, ahol a halál és a 
megváltás vár.  -Vajon engem is meg fog 
váltani?
Lekuporodunk egy percre. Hallgatunk az ég 
járását kémlelve. Aztán újra felállunk, mint-
ha mi sem történt volna. És leszegett fejjel 
megyünk tovább az úton, ahol gyarapodnak 
az ismerősök, és elfogynak a barátaink. Me-
gyünk. Megyünk neki a dombnak.
Szegény Attilának 32 év adatott, 18-cal ke-
vesebb, mint eddig nekem.  Ennyi idő alatt 
ordító fájdalmából valami elképesztően 
nagy csoda született. Sorait nem az értelem, 

hanem a sejtek rezdülése fogja, érti és érzi. 
Mert őt elsősorban érzi az ember. Ahogy 
Latinovits írta egykor az igaz művészetről: 
az eszével érez és a szívével gondolkodik. 
Olyan magasságokba emelte a magyar nyel-
vet, hogy belezsibbad tőle az irigy gondo-
lat. Játszanak, csilingelnek szavai. Ritmikája 
ölel és sír, nevet és cirógat. Régen tudott, 
mára feledett dalokat, táncokat idéz meg. 
És vígasztalnak, de hogy vígasztalnak!- a 
vigasztalhatatlanul leírt szavak! Mekkora 
mennyei tudás gyűlt össze ebbe a törékeny 
embercsodába, hogy aztán széttrancsírozza 
egy vonatkerék. De ő a halállal nem félbe 
maradt, nem lezárult, hanem beteljesedett. 
Így lett egész, akár Isten szenvedő fia a ke-
reszten. Hogy megmaradjon, meg kellett 
halnia!
És úgy látszik, mifelénk nem az ácsolt fa, 
hanem a sikoltó vonatkerekek bírnak kitel-
jesítő tulajdonsággal.
Mennyire tudnak szeretni a szavai. Az, akit 
oly kevesen és keveset szerettek tűnődő 
életében, mennyi szeretetet képes adni a 
halálon túlról is. Van-e érző ember, kinek 
nem szökött könny soha a szemébe az ő 
búsulásán, azt gondolván: jaj! - ez az én bá-
natom? Van - e, akinek nem feszítette keblét 
dacos indulata? Nem égette szeretetvágya? 
Van-e ember, aki nem képes megérezni őt, 
és irigyelni fájdalmaiban is a zsenit, aki a 
gyermeket halálig megőrizte magában? - 
Van e szomorúbb, szeretni valóbb egy ma-
gányos gyereknél?
 Magyar szavak. Milyen szépek is a mi szava-
ink.  Ahogy kimondjuk, kellemesen kitölti 
a szánkat. Bizsergeti a gégét, ahogy kicsusz-
szan, kisikamlik fogaink között a testet öltött 
gondolat. Simogatnak és vígasztalnak, és 
legfőképpen igazat mondanak. Azt mond-
ják, hogy nem ütni találták ki őket. Nem 
kutyakorbácsnak, káromlásnak, szitoknak 
valók. És mégis hány szájból bicsaklik folyé-
konyan a hazugság - azóta is, ma is… Nem 
Attila sorsa, hanem ez a sírni való!
Magyar szavak. Időtlenek és magányosak. 
Egyedül vagyunk velük a Bábel utáni világ-
ban.
A mi szavaink, mennyei kirakós játék részei! 
Gyerünk hát játszani velük! Itt van például 
a szer. SZER: táp, gyógy, torna, ék, hang, 
módSZER, SZERét ejti, SZERém, SZERény, 
SZERda, SZERep, SZERez, SZERel,
SZERet és ebből a legszebb szavunk: Szere-
lem.  A távolról sem teljes lista segítségével, 
hogyan is vezethetnénk le ezt a fogalmat? 
Egy olyan eszköz (szer) és módszer, amely 
gyógyszerként hat. Szerszám, ami helyre-
hoz, megjavít, megszerel. Olybá tesz, ami-
lyennek lenni kell. Gyermekké tesz, önfe-
ladóvá, Istent meglátóvá úgy, ahogy csak 
a kisded és a haldokló képes látni, (hiszen 
nagyon közel vannak hozzá) végtelenül jó-
nak és egyszerűnek. A mi szavaink, a ma-

gyar szavak ennek a csodának a kifejezésére 
valók, nem ártani. Sebeket gyógyítani, nem 
sót hinteni belé. Összekötni, nem egymást 
ellökni vele. De ez sem megy egyedül. A 
legnagyobb kín egyedül maradni a szere-
lemmel. A költő, ha nincs kivel, megosztja 
hát mindenkivel. Összesűrít, tömörít ma-
gába mindent, amit lelki és testi mivoltá-
ban megélt, érzékelt. Túllépve saját létezésén 
emlékezik, és begyűjti az ősök kínjait, és rá-
érez az eljövőkre, akár a kozmosz tömeges 
magánya: egy fekete lyuk. Azért gyűjtöget, 
hogy többet adjon tovább. S ha már torkig 
van a lelkében megélt tízezrek tapasztalásá-
val, hát tovább adja, világok határait átszakí-
tó, hatalmas fehér robbanással, amit felold 
a csattogó vonatkerék. Aztán tovagyűrűzik 
a mindenségben, mert nincs, ami az útját 
állja. Így áramlanak a múltból a mán át a jö-
vőbe tartva a szavak,- a magyar szavak. Nem 
szlávok, germánok, latinok. Nem törökök, 
perzsák, finnugorok. Magyarok! Hunok! 
Avarok! És megint, -újra csak- magyarok! 
Nekünk régen a gyászunk is fehér volt, most 
már az örömünk is fekete.
Hosszú évtizedek óta a költészet napjaként 
ünnepeljük meg születésnapját. Sok könyv 
jelent meg róla. Szerelmi életét firtatták. Ge-
netikai, pszichológiai tanulmányok láttak 
róla napvilágot. Szaftos történetek, vissza-
emlékezések a magánéletéről. Politikusok 
acsarkodtak és orozták eszméit, kiforgatták, 
megmagyarázták, elemezték minden sorát. 
Még bűnügyi iromány is bizonygatta, hogy 
baleset volt, amit Isten determinált. Nagyot 
szakítottak a tudós sarlatánok. De verseskö-
tet bizony csak alig néhány fogyott. József 
Attilából lezajlott az árleszállítás és idénre, 
már nem maradt muníció – sikeres volt a 
végkiárusítás. Különben is ki merne egy 
négyszer eltemetett halott arcába nézni, aki 
örök életre ítéltetett?
Csak az, aki a hegytetőre baktat. Akinek a 
háta mögött több van, mint előtte. Aki már 
sokkal többet vesztett, mint amit elérhet. 
4+4, nekem 8? –Nem! Nekem már 50! Aki-
nek volt már legelső, megvolt a legnagyobb 
és bízik benne, hogy egy utolsó még ott van 
valahol,- ahol a horizont lefejezi a létezés 
tüzes üstökét. Lesznek név és születésnapok 
„nyuszika”, és a puttonyos Mikulás. Remé-
lem lesz, akitől könyvet is kapok és nem 
billentyűzörgetőn, hanem papírszagún, ujj-
begyet simogatón szippantom magamba a 
leírt magyar szó semmihez sem hasonlatos 
csodáját. 
Remélem, esni fog. Nem dühösen, lágyan. 
Remélem, elmossa minden bűnömet, ami a 
nagykapaszkodásban rám ragadt. Remélem, 
lesz, aki elhiszi nekem, hogy nem akartam 
rosszat. Hogy esendőségeimben kérni, re-
mélni, vágyni, harcolni mertem, lesz bocsá-
nat. Mert hiszem, hogy megfizettem értük. 
Remélem, lesznek, akik írnak és beszélnek. 
Szépen, csendesen, magyarul szólnak, és 
harminckét, negyvennégy, hetven, százhá-
rom év múlva is, ha elolvassák, megérzik 
szavaim súlyát.
És remélem, örökkön lesznek szavak, amik 
megvigasztalják azt, aki nagyon egyedül 
van. Remélem, hogy a dombon túl is van 
még valami. Remélem a reményt. Remélem, 
hogy megtalálom a hivatásomat. Remélem 
József Attilát a születésnapján is - is.
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Filmvetítésekkel egybekötött, új ismeretter-
jesztő előadássorozat indul április közepén 
a művelődési házban. Ennek keretében a 
résztvevők megismerkedhetnek történel-
münk elfeledett, illetve kevésbé ismert 
kincseivel. A sorozat házigazdája Rozvány 
György újságíró, költő, útikönyvszerző, aki 
eddig több mint 60 országban járt, s első-
ként szervezett turistautakat Albániába, és 
neki köszönhető, hogy Tunézia külképvise-
letet nyitott Budapesten.
A sorozat április 16-án horvátországi és 
szlovéniai emlékhelyek bemutatásával in-
dult, 23-án boszniai barangolások lesznek 

A békés, idilli kisváros, Milford felszíne alatt 
valami sötét rejtőzik. Az egyébként törvény-
tisztelő lakosok egyre kétségbeesettebben 
próbálnak szabadulni a gazdasági válság 
szorításából, a pénzszerzés kreatívnál kre-
atívabb módjait alkalmazva. Glen Garber 
építőipari kivitelezéssel foglalkozó cégére 
ugyancsak nehéz idők járnak, főleg azután, 
hogy egyik épületét elemésztette egy rejté-
lyes tűz. Feleségének, Sheilának azonban 
megvan a maga terve arra, hogyan segítsen 
családja pénzügyi gondjain. Egy olyan terv, 
amely egy milfordi feleségekből álló titkos 
hálózaton alapszik… Sheila azonban várat-
lanul baleset áldozata lesz… Glen a gyász 
és a hitetlenkedés között vergődve elhatá-
rozza, hogy a végére jár felesége halálának. 
Miközben mind többen és többen halnak 
meg, Glennek mindent kockára kell tennie, 
hogy meg védje a lányát, és felfedje, mi áll-
hat a balesetek hátterében. Linwood Barclay 
(Rémálom) új regényében egy izgalmas 
nyomozást kísérhet végig az olvasó, amely a 
hamisított áruk világába vezet, és lerántja a 
leplet a meggazdagodni vágyó átlagemberek 
ügyeskedéseiről.

Albrecht Ferencet mindenki ismeri Har-
kányban, hiszen születése óta ebben a vá-
rosban él. Egy nagyobb megszakítással 
1991 óta dolgozik az önkormányzatnál. A 
Budapesti Műszaki Egyetemen építészmér-
nökeként végzett, jelenleg ő az önkormány-
zat műszaki osztályvezetője, főépítésze és 
részt vesz a városgondnokság munkájában 
is. Szorgalma, jó humora és rejtvénykészítői 
szenvedélye régóta sokak előtt közismert. 
Kevesen tudják azonban róla, hogy remek 
tollú poéta is lakozik a mérnökember szí-
vében. Nemrégiben egy versíró pályázaton 
szerepelt, ezzel is öregbítve a harkányi toll-
forgatók jó hírnevét. A költészet napja al-
kalmából, most olvasóinkkal is szeretnénk 
megismertetni az elismerést kiérdemelt ver-
set, melyet az író több beküldött művéből 
választottak ki. A szerző maga is meglepő-
dött azon, hogy pont a legkomorabb hang-
vételű versét értékelte a zsűri.
Az Éden Művészeti Hálózat „Vershajtások” 
címmel saját kötet, és
pénz-fődíjas versíró pályázatot hirdetett. 
A versenyre 14 éves kortól n vezhettek az 
amatőr, elismerésre és megmérettetés-
re vágyó, alkotószellemű versírók a világ 
bármely pontjáról. Nemcsak újversekkel, 
régiekkel is lehetett nevezni a pályázatra. 
Kötettel rendelkező költők is pályázhattak! 
Kilencfős, izgalmas összetételű zsűri bírálta 
el a verseket! (darvas)

Ami a történelemkönyvekből 
kimaradt Linwood Barclay: 

A baleset

A rímfaragó osztályvezető
A beküldött versek közül 63 jutott a döntő-
be, ahol 16. lett a Holnapi remény című vers. 
Albrecht Ferenc 1987 óta ír verseket, dalszö-
vegeket. Kedvenc írói József Attila, Szilágyi 
Domokos, Edgar Allan Poe. De most lássuk 
a verset!

Holnapi remény

Megtört utcán fényért kiált 
a hajnal, pálinkaszagú nyomor 
horkol az éhező falak mögött, 

üres ételkoporsó a gyomor.

Tűsarkú kurva kopog hazafelé, 
egésznapos kényszer gyönyör 

nyomja megfáradt testét, 
alsójában gyűrött pénz a könyör.

Térdrerogyott torokzokogástól 
visszhangzó, csorba fürdőszoba 
bezárja néhány órára magát, 
talán másnap eljő a csoda…

Lassan lábadozik a ködbeteg 
pirkadat, s a bazaltkemény, 
vizeletszagú macskakövön 

megcsillan a holnapi remény…
2014.

terítéken, míg május 7-én Szerbia (Nándor-
fehérvár, Sirmium), 14-én a Fruska Gorai 
kolostorokkal kapcsolatos történelmi, kul-
turális emlékek ismerhetők meg.
A tervek szerint a sorozat iránt érdeklődők 
nemcsak a vetítések által, hanem hétvégi, 
egynapos utazások során – Rozvány György 
szakszerű kalauzolásával, különleges, egye-
di útiprogramok révén - a helyszíneken is 
megismerkedhetnek majd mindazokkal a 
dolgokkal, amelyek egyetlen tankönyvben 
sem szerepelnek, ám tudásuk jelentősen 
bővíti a résztvevők földrajzi, történelmi és 
kulturális ismereteit.                                       kj

A Harkányi Városi Könyvtár ajánlja



Hirdetéssel kapcsolatban kérjük érdeklődjön a titkarsag@harkany.hu e-mail címen, vagy a +36-72/480-202/127-es melléken.




