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Minden kedves olvasónknak békés, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag, szeretetteljes új esztendőt kívánunk!
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ANYAKÖNYV
Október – november
Házasságot kötöttek:
Ádám Bernadett és Nacsa László 2015. 
október 02.
Molnár Éva Erzsébet és Komló Gábor 
2015. november 20.
Elhunytak:
Kéri Istvánné 2015. október 29. 
(Harkány, Ady Endre utca 32.)
Balogh Árpádné Nagy Julianna 2015. 
november 04. (Harkány, Kossuth Lajos 
utca 89.)
Bernhardt Zoltán 2015. november 07. 
(Harkány, Rákóczi utca 18.)
Samu Attila 2015. november 15. 
(Harkány, Ságvári üdülőtelep 21.)
Születtek:
Horváth Natasa 2015. október 15. 
(Harkány, Kőrösi Csoma Sándor utca 
35.)
Berta Melani Diána 2015. október 28. 
(Harkány Táncsics Mihály utca 52.)
Mikola Zétény 2015. november 19. 
(Harkány, Alkotmány utca 18.)
Zelenák Lea 2015. november 20. 
(Harkány, Zsolnay Vilmos utca 8/A.)
Balázs Bianka 2015. november 25. 
(Harkány, Munkácsy Mihály utca 46.)

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka 
anyakönyvvezető

Alapítványi bál - köszönet

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Szebb Jövő Alapítvány 25. 
alkalommal megrendezett báljához nyújtott segítségért és támogatásért.

Külön köszönet jár a Szülői Munkaközösség tagjainak a műsorban való 
aktív szerepvállalásért és a rendezvény lebonyolításában résztvevők 
segítségnyújtásáért: Viola Orsolya, Maul Anikó, Perecz Norbert, Csontos 
Attila, Dudás István, Sziklai Andrea, Kerekes Katalin, Bakos Anita, Bónis 
Balázs, Illés Szilvia és testvére, Botz Ágnes, Schőn Anett, Buchammer 
Patrícia, Molnár Zita, Kis Marics Mónika, Andróczi Brigitta, Sárközi 
Szilárd, Eckert Mannéla, Horváth Szilveszter, Turcsik házaspár.

Népek tánca, népek zenéje

Két évvel ezelőtt a középdön-
tőnek, ebben az évben viszont az or-
szágos döntőnek adott otthont a vá-
ros a Népek tánca, népek zenéje el-
nevezésű programsorozat alkalmá-
ból.

A nagyszabású rendezvényt Har-
kány polgármestere, Baksai Endre 

Tamás nyitotta meg, aki reményét 
fejezte ki, hogy szép élményekkel 
távoznak a résztvevők.

A művelődési házban összességé-
ben 51 énekes, tánccsoport, zenész 
mérte össze tudását.

A rendezvény a Thermal Hotel-
ben rendezett gálával zárult.

Emlékmise
A harkányi német nemzetiség 

november végén a római katolikus 
templomban tartott szentmise al-
kalmával emlékezett meg a malen-
kij robotra elhurcoltakról, az ott 
elhunytakról. A városban jelenleg 
két túlélő van, akik átélték a ször-
nyűséget és megaláztatást: Papp 
Jánosé Erzsi néni (90 éves) és Szabó 
Jánosné Teri néni (91 éves), aki je-
lenleg is jó egészségnek örvende-
nek. (Részletek a januári számban)
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Mikulás ünnepség

2015. december 4-én (pénteken) 17.00-kor megérkezett a Mikulás a 
Gyógyfürdőkórház éttermébe, ahol ajándékokkal kedveskedett a kollégák 
gyermekeinek. A rendezvényen fellépett a Kitaibel Pál Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola második évfolyamának néhány tanulója, akik 
egy téli verses mesével köszöntötték az öreg ősz szakállút. A gyerekek 
számára lehetőség nyílott kézműves foglalkozásra, illetve a szülők 
jóvoltából kis büfét is berendeztünk a csemetéknek, akik élvezettel 
kóstolgatták a különböző süteményeket. A Télapó idén is számtalan rajzot 
kapott a gyerekektől, amelyekből a kórház Facebook oldalán online tárlatot 
rendeztünk.

Studytour a Magyar 
Tourizmus Zrt. 
szervezésében

2015. november 27-én váro-
sunkba látogatott egy hét főből álló 
újságíró csapat, akik a hazai online 
és nyomtatott sajtó különböző 
fórumait képviselték. A tanulmány-
út során Harkány számos szolgálta-
tóját kipróbálták, hogy egységes 
képet kapjanak az itteni lehető-
ségekről. Kórházunkban találkoz-
tak dr. Varga Péter nőgyógyásszal, 
aki a programozott nőgyógyászati 
ellátásról beszélt a jelenlévőknek. 
Ezután a kórház új Dexa gépével 
ismerkedtek meg a hölgyek, akiket a 
csontsűrűség vizsgálatot követően 
szakmai személyzetünk egyénre 
szabottan hasznos tanácsokkal látott 
el. A szűrés végeztével az érdeklő-
dők Hahota Jógán vehettek részt, 
amely után lazításképpen illóolajos 
masszázzsal zártuk le a délutánt. Az 
esemény megszervezésében a Ma-
gyar Tourizmus Zrt. pécsi irodá-
jának munkatársa, Furák Zoltán 
segített.

Nyugdíjas 
Expo

2015. december 4-5. (péntek, 
szombat) között immár hetedik 
alkalommal került megrendezésre 
Budapesten a Syma Csarnokban a 
Nyugdíjas Expo, melyen harkányi 
standnál többek között a Gyógy-
fürdőkórház is képviselte magát. A 
látogatók olyan szolgáltatókkal és 
termékkel ismerkedtek meg, ame-
lyek az egészségmegőrzést, az élet-
minőség megtartását szolgálják, 
kedvezményes üdülési ajánlatok 
között válogathatnak, és számtalan 
ötletet találnak a szabadidő tar-
talmas eltöltéséhez. 

A Zsigmondy Vilmos harkányi 
Gyógyfürdőkórház idén különleges 
karácsonyi és szilveszteri aján-
latokkal fogadta az érdeklődőket.

Ruhabörze

2015. december 6-án és 8-án a 
Gyógyfürdőkórház ruhabörzét 
tartott, melyre a kollégák behoz-
hatták a már megunt darabjaikat. A 
vásárt először tartotta meg az 
intézmény, melynek sikerét tekintve 
a jövőben folytatása várható. Azok a 
ruhák, melyek nem találtak új 
gazdára adományként a Vörös-
kereszt számára lesznek eljuttatva.

Marketing 
ebéd

2015. november 30-án a Zsig-
mondy Vilmos Harkányi Gyógy-
fürdőkórház díszebédet rendezett az 
intézmény új épületének étter-
mében, melyen a kórház mellett az 
Önkormányzat, a Turisztikai Egye-
sület és a Gyógyfürdő Zrt. képvise-
lői vettek részt.

A rendezvény témája a város 
következő három évére tervezett 
közös marketingstratégia megbe-
szélése volt, melyet dr. Péter Iván 
Antal főigazgató és Baksai Endre 
Tamás polgármester nyitottak meg.
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Új év előtt
Lassan elérkezik az idei év utolsó 

napja. A meghitt karácsonyi ün-
nepek véget értek. Most az óév 
búcsúztatója következik. Ez a nap 
nagy valószínűséggel nem lesz 
visszafogott. Most a vígasságnak, 
báloknak, mulatozásnak jött el az 
ideje.

Sokan házibulit rendeznek, má-
sok batyus bálon vesznek részt. 
Tánc, zene, felhőtlen jókedv lesz 
sok helyen.

Reménykedünk egy jobb, új 
évben mindannyian. Szeretnénk, 
hogy családtagjaink egészségesek, 
sikeresek legyenek. Bízunk abban, 
hogy a jövőbeni céljaink valósággá 
válhatnak. Azt is, hogy másoknak is 
sikerülnek a terveik. Legyen min-
den embernek boldogsága, étele az 
asztalon, mindennapi munkája. Le-
gyenek boldog gyermekek, akik ké-
sőbb elmondhatják majd, hogy szép 
gyermekkoruk volt. Legyenek ba-
rátságok, társas kapcsolatok, jó 
közösségek, hogy senki ne legyen 
magányos, nélkülözött. Szépüljön 
otthonunk, városunk. Továbbra is 
legyen mód arra, hogy oktatási 
intézményeink diáksága, nevelő-
testülete jövőre is sok sikert érhes-
sen el. Legyen minél több kisgyer-
mek óvodánkban. Neveljék még 
sokáig őket lelkes óvónénik, dadu-
sok.

Jöjjön Harkányba sok-sok ven-
dég, hogy gyarapodhasson, fejlőd-
hessen városunk. Legyenek jó kul-
turális programok, rendezvények 
2016-ban is. 

Sok-sok kívánságom, gondola-
tom remélem teljesül. Bízom abban, 
hogy hiánytalanul megvalósul-
hatnak az új évben. Minden em-
bernek, kicsiknek és nagyoknak 
eredményes, boldog új esztendőt 
kívánok sok szeretettel:

Hári Józsefné

Mikulások mindenütt

Ebben az évben elsőként a város 
óvodájába érkezett meg a Mikulás az 
apróságok legnagyobb örömére. A gye-
rekek énekekkel köszöntötték Télapót.

*
A nap délutánján már megsokszoro-

zódott a Mikulások száma, a polgár-
mesteri hivatalból épp egy tucat indult 
útnak, hogy elvigye az önkormányzat 
ajándékait a település 14 év alatti 
gyermekei számára.

*
A Gyógyfürdő látogatói sem marad-

tak Télapó nélkül, a fürdőt immár 62. 
éve látogató Sallai József jóvoltából. A 
törzsvendég a gyerekek mellett az idő-
sebb vedégeket is megajándékozta.
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Karácsony Jézus születésének ünnepe!

Amikor a napkeleti bölcsek elől 
Jeruzsálem városánál eltűnt az 
útmutató csillag, felvilágosításért a 
királyi udvarhoz fordultak.  Valljuk 
be, hogy a bölcsek helyében mi is 
így cselekedtünk volna. Abban a 
helyzetben kinek jutott volna 
eszébe, hogy a próféták által meg-
jövendölt Messiás Királyt egy 
jelentéktelen városban, még jelen-
téktelenebb helyen a betlehemi 
istállóban keressék? Ők is úgy 
gondolták, hogy a királyi gyermek-
nek palota jár, arany bölcső, bársony 
és selyem, előkelő fogadtatás. 
Mégis így történt több mint kétezer 
évvel ezelőtt. 

Hogy miért így? Mert az Isten a 
Fiának születését, megtestesülését 
saját magának tartotta fenn! Ezzel 
jelezte, hogy ő akkor is jön, ha mi 
nem várjuk. Isten akkor is jön, ha mi 
megtagadjuk, Isten akkor is szeret, 
ha mi nem szertejük Őt.

Így történt ez a múltban és így 
történik ez napjainkban is. Isten 
csodálatos tulajdonsága, hogy 
elsősorban nem szavakkal, hanem 
tettek nyelvén szól az emberekhez. 

Az Isten megtehette volna, hogy 
fényes palotában, hatalmas pom-
pában szülessen meg Jézus, amire 
felfigyelt volna az egész világ. A  

 
gyermek „A világba jött, a világban 
volt, általa lett a világ, mégsem 
ismerte föl a világ. A tulajdonába 
jött, de övéi nem fogadták be” 
(János 1, 10-11). Nem kapott 
szállást Betlehemben, és azóta is 
hiába kopogtat nagyon sok ember 
ajtaján. Talán éppen a mi utcánkban, 
a mi ajtókon. 

Karácsony estéjén a családok 
otthonában karácsonyfák ragyog-
nak, s ajándékok kerülnek a fák alá. 
Már csak a szíveket kell kitárni! 
Annak, kinek a szívében megszü-
letik a gyermek a maga szeretetével 
és békéjével, annak lesz teljes a 
karácsony! Az idei karácsonyra való 
készületben láthattuk az áruházak 
nagy árukínálatát, a rengeteg vevő 
tolongását, hogy ki-ki pénztárcá-
jához mérten vásároljon. Isten 
karácsonykor nem ezt várja tőlünk. 
Nem azt kéri, ami a miénk, hanem 
minket kér, hogy befogadjuk őt az 
életünkbe. Karácsony lényegét a 
Szentírás így állítja elénk: „Megje-
lent az üdvözítő Istenünk jósága és 
emberszeretete” (Titusz, 3,4).

Jézus a hit fényét a belső látás 
világosságát hozza el nekünk.

 
Kívánok minden családnak ál-

dott, boldog karácsonyt, szeretetet, 
fényt és melegséget. Ezt a fényt 
vigyük tovább az újévben, mert 
hisszük és valljuk: hogy Jézus által 
gyújtott világosságra minden nem-
zedéknek szüksége van.

„Dicsőség a magasságban Isten-
nek, és békesség a jóakaratú embe-
reknek!” (Lukács, 2, 14)

Ronta László esperes-plébános

Karácsonyi miserend és programok a harkányi Plébánián

December 23. (szerda): 17.30 Karácsonyvárás az élő betlehem előtt.
December 24. (csütörtök): Szenteste, Éjféli szentmise 
December 25. (péntek): Jézus születésének ünnepe. 10.30 órakor 

gyermekek karácsonyi műsora, majd ünnepi szentmise
December 26. (szombat): Karácsony másnapja. Szent István első vértanú 

ünnepe. Ünnepi szentmise: 10.30
December 27. Szent Család vasárnapja. 10.30 szentmise, majd családok 

megáldása.
Szent János apostol emlékére 17.00 órakor horvát nyelvű szentmise lesz 

bormegáldással, majd borkóstolással a hittanteremben.
December 31. (csütörtök): 17.00 Év végi hálaadó szentmise.
Január 1. (péntek): 10.30. Mária Istenanyaságának ünnepe. Újév.

Bízd Újra Életed Krisztusra!
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Wass Albert:

Magyar karácsony az égben
Aki még nem tudott róla, ám tudja 

meg, hogy amikor lent a földön 
megszólalnak a karácsonyesti ha-
rangok, odafönt a Mennyeknek 
Országában a legeslegfiatalabb 
angyalka megráz egy fényes arany-
csengőt. Erre a jelre a mennyei 
palota nagy szárnyas kapui maguk-
tól megnyílnak, s a mennyország 
összes népe illő sorban betódul a 
hatalmas kupolaterembe, ahol várja 
már őket Jézus Király karácsony-
fája. Mikor mindenki együtt van 
már, akkor az Úr Jézus megadja a 
jelt, s a kiválasztott szentek sorjában 
meggyújtják a mennyezetig érő 
karácsonyfán az emlékezés gyer-
tyáit.

Nagy tiszteltetés ám a gyertya-
gyújtók sorába kerülni s fontos 
hivatal. Mert ezen múlik, hogy 
kikről emlékezik meg a mennyor-
szág népe azon a karácsonyon. 
Mikor aztán a gyertyák már mind 
égnek, akkor az Úr Jézus intésére 
sorra járulnak az ég lakói a kará-
csonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga 
imádságát. Ezeket az imádságokat 
aztán az Úr Jézus megáldja, s szor-
gos angyalok nyomban aláindulnak 
velük a földre, hogy szétosszák azok 
között, akiknek szólnak. Ezek a 
soha nem hiábavaló, de mindig 
beteljesülő imádságok a mennyek 
lakóinak ajándékai a földi emberek 
számára. Így ünnepelnek odafönt 
karácsonyt azok, akik közülünk 
eltávoztak, tudja azt mindenki.

De ebben az esztendőben szokat-
lan dolog történt odafönt az égben. 
Már egy héttel karácsony előtt hírvi-
vő angyalok járták sorra a mennyor-
szág lakóit s tudatták velük, hogy 
Jézus Úr parancsára ebben az évben 
magyar karácsony lesz odafönt.

Ilyesmi még nem történt amióta 
világ a világ, hogy egyetlen nép ja-
vára tartsák az ünnepet s méghozzá 
egy olyan kicsike, maroknyi nemze-
tet tiszteljenek meg ezzel, mint a 

magyar. De Jézus Úr így látta illő-
nek s helyesnek, s így is történt.

Mikor aztán megszólaltak oda-
lent a földön ma este a karácsonyi 
harangok, egy szeplős arcú, vézna 
kis angyalka, aki még egészen új 
volt odafönt, rendelkezés szerint 
kezébe vette a fényes aranycsengőt, 
hogy megadja vele a jelt. Azonban 
olyan ijedt és elfogódott volt sze-
gényke a nagy megtiszteltetéstől, 
hogy nyomban el is ejtette a csen-
gőt, amiből aztán egy kis bonyoda-
lom származott. Padlót érve a csen-
gő ugyanis élesen felcsengett egy-
szer, amitől a szárnyas kapuk nyom-
ban nyílani is kezdtek. Mivel azon-
ban a csengő nyomban el is hallga-
tott, a kapuk is abbahagyták a nyí-
lást, és a kint várakozók számára 
csupán egy szűk kis rést hagytak, 
melyen keresztül csak a soványabb-
ja tudott beférni, a kövérebbje nem. 
Az újdonsült kis angyalka pedig úgy 
megszeppent a maga ügyetlenségé-
től, hogy szégyenében nyomban 
elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa 
lehajló ágai alá.

Az Úr Jézus, látva a bonyodal-
mat, maga vette föl a csengőt s meg-
rázta jó erősen, amitől nyomban 
szélesre tárultak a kapuk, s a nép 
betódulhatott az égi kupolaterembe. 
Jézus parancsára széles kört hagy-
tak szabadon a karácsonyfa körül az 
égi magyarok számára, akik utolsó-
nak vonultak be, ünnepélyes elfogó-
dottsággal, hogy elfoglalják a meg-
tisztelő helyet. Mikor aztán minden-
ki együtt volt, az Úr Jézus megadja a 
jelt: gyúljanak hát ki az emlékezés-
nek lángjai a magyar karácsonyfán!

Elsőnek az ősz István király lépett 
a fához s néma méltósággal gyújtot-
ta rajta az első gyertyát. Sorra követ-
ték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, 
Zrínyiek, Rákócziak s a többiek 
mind, hosszú, hosszú sorban. „Pro 
libertate”, suttogta a nagyságos fe-
jedelem, s Petőfi Sándor keze resz-

ketett, amikor kinyúlt a márciusi 
ifjak emlékének gyertyája felé. S 
rendbe kigyúlt az egész magyar 
történelem, s ott ragyogott pazar 
fényben a mennyei palota közepén, 
egész világ csodálatára. S mikor 
már minden gyertya égett a kará-
csonyfán, előlépett öreg Csikay 
Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári 
cigányprímás, állához emelte ko-
pott hegedűjét, s felsírt a húrokon a 
magyar „Mennyből az angyal…” 
De olyan szépen, olyan szívfájdí-
tóan, hogy még az Úr Jézusnak is 
megkönnyesedett tőle a szeme, s 
ártatlan kicsi angyalkák a háttérben 
csupa gyönggyel sírták tele a padlót.

Majd az Úr Jézus jelt adott 
megint, s rangsor szerint István 
király lépett oda elsőnek a fához, 
hogy felaggassa rá a maga ajándé-
kát, földi magyaroknak. Arany-
tekercsre írott áldásos imádság volt, 
súlya majd földig húzta le a gyönge 
ágat. Szent László vitézi erejét, Zrí-
nyi Miklós bölcs megfontoltságát, 
Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi 
Sándor lángoló szívét aggatta fára. 
Úgy megtelt rendre minden ág 
magyaroknak szóló magyar imád-
sággal, hogy mire a más nemzetség-
ből valók sorra kerülhettek, már 
csak úgy roskadozott a fa a tehertől.

Sok-sok időbe került, míg a 
mennyeknek minden lakója odajá-
rulhatott a karácsonyfa elé a maga 
ajándékával. Nemzet még ennyi 
imádságot nem kapott, amióta világ 
a világ! Mikor aztán az utolsó imád-
ság is rajta csüngött a fán, az Úr 
Jézus megáldotta valamenynyit, s 
míg a sok nép vonulni kezdett újra 
kifelé a szárnyas kapukon, szorgos 
kis angyalok nyomban hozzáfogtak, 
hogy batyuba kössék a sok égi 
kincset, s alászálljanak vele kicsi 
Magyarhonba.
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Végül aztán már csak az égi 
magyarok álltak ott még mindig a 
magyar karácsonyfa körül, imába 
mélyülten. Az angyalok elhordták 
már az utolsó ajándékot is, s a 
gyertyák is kezdtek csonkig égni, 
amikor az Úr Jézus szeme hirtelen 
megakadt valami fehéren, a roppant 
karácsonyfa alsó ágai között. Job-
ban odanézett s hát bizony egy kis 
angyalka köntösének a csücske volt 
az. Az újdonsült szeplős kis angyal-
ka, aki elejtette az aranycsengőt, 

kuksolt ott még mindig nagy ijed-
ten. Az Úr Jézus félrehajtotta az 
ágakat, s kézen fogva elővezette 
onnan a szeplős kis angyalt. „Hát te 
minek bújtál oda?” – kérdezte tőle 
mosolyogva. „Restellem magamat” 
– vallotta be a szeplős. – „Elfelej-
tettem volt azt a csengőt, lássa.” 
„Oh, hát te voltál az!” – nevetett az 
Úr. „Ne búsulj semmit, megtörténik 
az ilyesmi mással is. De téged még 
nem láttalak itt eddig. Mi a neved? 
Honnan jöttél s mikor?” „Katika a 
nevem s Budapestről jöttem – 
felelte a vézna, szeplős kicsi angyal 
– november negyedikén, Uram.

Néhány pillanatig mély-mély 
csönd volt a nagy kupolateremben. 
Az égi magyarok mind a vézna kicsi 
angyalkát nézték, s valamennyinek 
könnyes volt a szeme. Aztán Jézus 
szelíd hangja törte meg a csendet. 
„Isten hozott, Katika” – mondta jó-
ságosan, s keze gyöngéden megsi-

mogatta a kis szöszke fejet. „Aztán 
küldtél-e te is ajándékot Budapestre 
a tieidnek?” „Küldtem, Uram” – 
felelte Katika, s elpirult a szeplői 
alatt. „Aztán mit küldtél?” – kíván-
csiskodott az Úr Jézus. „Szép ün-
nepi imádságot szüleidnek, kis 
testvérkéidnek?” A kicsi angyal 
képe még pirosabbra gyúlt. „Nem 
imádságot küldtem” – vallotta be 
szégyenkezve. Az Úr Jézus igen 
nagyon elcsodálkozott. „Nem-e? 
Hát mi egyebet lehet küldeni in-
nen?” „Kenyeret” – felelte szepegve 
Katika. „Szép fehér égi kenyeret. 
Minden nap félretettem, amit ne-
kem adtak itt. Hiszen én kapok még 
máskor is” – tette hozzá bizalmasan. 
„S ha nem, hát az se baj. De odalent 
Budapesten nincsen fehér kenyér, 
régóta már…”

Mély, döbbent csönd volt, szen-
tek, angyalok pisszenni se mertek. 
Hiszen ilyesmi még nem történt 
emlékezet óta, hogy valaki kegyes 
imádság helyett kenyeret küldött 
volna alá a mennyországból.

Aztán az Úr Jézus lehajolt s 
homlokon csókolta a kislányt. „Jól 
tetted, Katika”, mondta halkan s 
lopva kitörölt egy tolakodó könny-
cseppet a szeméből, „sokszor a 
kenyér a legszebb imádság. Én is azt 
adtam egyszer az én népemnek, 
amikor lent jártam a Földön. Kenye-
ret.”

Valahol a meghatottan álló ma-
gyarok sorában egy öreg nagyma-
mából kitört az elfojtott zokogás. 
Katika kitépte magát az Úr Jézus 
karjaiból, odafutott az öregasz-
szonyhoz és két vézna karjával 
átölelte. „Ne sírj, nagymama!” – 
kiáltotta hangos, csengő angyalka-
hangon, mely egyszeribe betöltötte 
az egész mennyországot – „Apuék 
nem éheznek többet odalent! A 
mennyei kenyér, amit küldtem, 
meglásd, eltart sokáig!”

Az Úr Jézus mosolygott. S mo-
solyától, bizony, akár hiszik, akár 
nem: kisütött a nap Magyarország 
fölött!

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 
De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 
De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent, 
Elfeledni, 
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 
Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna 
Óh de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 

Golgotha nem volna 
Ez a földi élet, 
Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget, 
Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 
Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 
Karácsonyi rege, 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 
Szállna a világra… 

Ady Endre

Karácsony
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Köszönjük szépen a magas 
színvonalú, minden részletre 
kiterjedő tárlatvezetést, további 
sok sikereket kívánunk az 
alkotónak!

F e l e d h e t e t l e n 
élményben volt részünk. 
Nagyon szépek a képek.

Bejegyzések a 
vendégkönyvből

Klub hírek
December 14-én a Nyugdíjas 

Klub ünnepélyes keretek között 
tartotta évzáró összejövetelét a 
Sétány Étteremben. Hagyományos 
karácsony előtti találkozónkon 
vendégünk volt az önkormányzat 
alpolgármestere is. Örömmel töltött 
el, hogy az idén öt új taggal bővülő 
társaink is eljöttek az ünnepélyes 
vacsorára. A klubvezető köszöntő 
szavai után Pilinszky János adventi 
üzenetét tolmácsoltam, melynek 
lényege: „Meg kell tanulnunk vá-
gyakozni az után, ami a miénk.” A 
karácsony előtti időszak ezt teszi 
lehetővé számunkra. A vacsora előtt 
minden résztvevő praktikus ajándé-
kokat kapott. Az ízlésesen csoma-
golt hasznos ajándék (saját keret-
ből) a karácsonyfa alá kerülhet.

Az étterem vezetője, személyzete 
kitett magáért. A finom vacsora: 
cigánypecsenye, tört burgonya, ká-
posztasaláta, mindenkinek ízlett. A 
főétel utáni desszert pillanatok alatt 
elfogyott. Baráti beszélgetés, jó-
kedv jellemezte ezt az estét. 

A polgármesternek átadtuk kö-
szönetképpen ajándékunkat azért is, 
hogy támogatják közösségünket. 
Bízunk benne, hogy az újévben ez a 
kapcsolat tovább erősödik.

Ezúton is boldog ünnepeket, szép 
új évet kívánok mindenkinek 2016-
ra!

Hári Éva

Zenés gyermekfoglalkozás

Meglepetés műsorral zárta az idei évet a Dúdolda című gyermekfog-
lalkoztató sorozat a művelődési házban, ahol túl azon, hogy három fős zene-
kar késztette játékos tevékenységre az apróságokat, ezúttal a Mikulás is 
tiszteletét tette...

Szezonzáró vacsoraest

Jó hangulatú vacsoraesttel zárta az őszi szezont a város felnőtt labdarúgó 
csapata, melyen Burgert Ottó vezetőedző az idényt is értékelte. Az edző 
értékelése részletesen lapunk 14. oldalán olvasható.
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20 % kedvezmény! - - - 20 % kedvezmény! - - - 20 % kedvezmény!

Jótékonysági koncert

A 2015-ös évben a református temp-
lomban tartottuk adventi koncertün-
ket. A Patróna Egyesület a rendez-
vények bevételét mindig más segítő 
céllal ajánlja fel. Az idei évben a 
tehetséges, de hátrányos helyzetű 
gyerekek támogatását tűztük ki 
célul.
Az összejövetel elején az egyesület 
elnökének gondolatai hangzottak el. 
Ezt követően az iskola énekkara 
alkalomhoz illő dalokkal örven-
deztette meg a közönséget. Az 
iskola SNI tagozatának kis műsora 
most is sikert aratott. A gyönyörű 
hangszeres előadások (fuvolások és 
tanáruk) szebbé tették az adventi 
várakozás időszakát.

Ezt követően a szereplőket az 
egyesület tagjai a parókián látták 
vendégül. A gyerekek és kísérőik 
szívesen fogyasztották el a szend-
vicseket és finom süteményeket.
Köszönjük mindenkinek, akik 
támogató jegyet vásároltak és meg-
tisztelték jelenlétükkel az előadást. 
Így ismét együtt segíthettünk má-
soknak.

Patróna Egyesület

Könyvajánló

Shelby Foxworth elvesztette a férjét. 
Aztán elvesztette az illúzióit… A férfi, 
akivel Tennessee-ből Philadelphia villa-
negyedének egy exkluzív részére költözött, 
nyomasztó adósságot hagyott maga után. 
Házasságtörő és hazug volt, s amikor 
Shelby kinyomozza a banki széfjét, több 
személyi igazolványt is talál, melyek 
mindegyike más-más névre szól. A férfi, 
akit szeretett, nem pusztán halott. Soha nem 
is létezett. Shelby hároméves lányával 
délnek indul, hogy a szülővárosában 
keressen megnyugvást, s ott új ismeretség 
vár rá, Griff Lott, a sikeres építkezési 
vállalkozó személyében. De halott férjének 
titkai még felderítésre várnak. A veszély 
közelebb van, mint Shelby sejtené, még 
ebben a kisvárosban is, ahol a szerettei 
veszik körül… s ez a veszély még Griffet is 
fenyegeti. A gyilkossági kísérlet csupán a 
kezdet…
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Az ünnepekre való tekintettel az 
E.ON csoport 2015. december 16-
tól 2016. január 6-ig felfüggeszti a 
tartós számlatartozások miatti 
kikapcsolásokat az érintett lakos-
sági ügyfeleinél.

Az E.ON a tartós számlafizetési 
gonddal küzdő családok helyzeté-
nek ünnepi időszak alatti megsegí-
tése céljából a 63 napot meghaladó 
tartozás miatti kikapcsolásokat a 
2015. december 16. és 2016. január 
6. közötti  időszakban szünetelteti. 

Ezzel az önként vállalt kikap-
csolási moratóriummal kíván a 
vállalat csoport hozzájárulni ahhoz, 
hogy a karácsony és a szilveszter 
körüli ünnepi időszakban minden 

ügyfele számára biztosított legyen 
az energiaellátás, és így az otthon 
melege és fénye. A kikapcsolási 
eljárás felfüggesztése mindazon 
lakossági ügyfelek felé érvényes, 
akik a vállalatcsoport E.ON Ener-
giaszolgáltató Kft. kereskedőjével 
állnak szerződéses viszonyban. 

(Az önkéntes vállalás más ener-
giakereskedővel szerződött, illetve 
nem lakossági ügyfelekre nem 
vonatkozik.)

Az E.ON idén is felfüggeszti az 
ünnepek idejére a kikapcsolást

Könyvajánló

Az orvosi hivatás gyökeres 
változások előtt áll - az információs 
technológia, a nanotechnológia és a 
genomika fejlődésének köszön-
hetően az orvosok hamarosan 
egészen más szerepet tölthetnek be. 
George Wilson, a Los Angeles-i 
Egyetem klinikájának negyedéves 
radiológus rezidense is tanúja 
annak, amint az okostelefonok új 
nemzedéke váltja fel a régi vágású 
háziorvosokat. Így afféle személyi 
asszisztensként komplex és a pá-
ciens igényeihez igazított szolgál-
tatásokat nyújtanak, életjeleket 
követnek és diagnózisokat állítanak 
fel, méghozzá fáradhatatlanul, a nap 
huszonnégy órájában. Az alkal-
mazás az iDoc nevet kapja.

George tragikus körülmények 
között ismeri meg a fejlődés új 
irányvonalát. Egyik reggel arra 
ébred, hogy menyasszonya, aki 
nemrég jelentkezett az iDoc bé-
tatesztelésére, holtan fekszik mel-
lette. Majd nem sokkal ezt követően 
több olyan beteg is meghal, akik 
nála jártak radiológiai vizsgálaton. 
Mint kiderül, valamennyien részt-
vevői a húszezer fős mintán végzett 
tesztelésnek...

Katolikus Karitász gyűjtés

Az idei évben is gyűjtést rendezett a város Katolikus Karitász 
szolgálata, mely a rendelkezésére bocsájtott adományokat a rászoruló 
családok között osztja ki.

Tájékoztató
Technikai okok miatt a Játszóház

2016. január 4-től fogadja az érdeklődőket!
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Szép siker az idei Barcs Kupán

Igen erős mezőnyt felvonultató 
megmérettetésen zárta az idei 
évet a város Diáksport Egyesü-
letének úszószakosztálya.

Az évzáró versenyen 3 horvát és 
10 magyar csapat versenyzői álltak 
rajtkőre, s a harkányiak közül éremi, 
illetve pontszerző helyen a követ-
kezők végeztek:

Sipos Dominik 50 méter gyorson, 
pillangón és háton, továbbá 100 
vegyesen első, Krutek Csenge 50 
mellen 1., 50 pillangón 3., Szabó 
Kíra 50 mellen 1., gyorson 3., míg 
Nemes János 25 méter gyorson 1., 
mellen 4., Fedelevits Lora 25 
gyorson 4. lett.

Reisz Bálint 50 m gyorson és 100 
vegyesen 2., Ahmann Bence 50 
gyorson 2., 50 pillangón 3., 100 
vegyesen 4., Lukács Luca 50 háton 
2., Várdaróczi Máté 25 mellen 2., 
gyorson 4., Horváth Ágnes 50 
gyorson és mellen 3., Spándli 
Dominik 50 gyorson, mellen 3., 50 
pillangón, 100 vegyesen 4., Fischer 
Barnabás 50 mellen, háton 3., 

gyorson 4., Tihanyi Patrik 50 
mellen, háton és 100 vegyesen 4. 
helyen végzett.

Kiválóan szerepelt még Fekete 
Zalán, Kuszinger Áron, Csőszi 
Csenge, Tarlós Eszter, Hanics 
Olivér, Szabó Barnabás, Kuszinger 
Márton, Libor Máté, Tihanyi 
Rajmund, Weinert Ádám, Mester 
Martin, Gyócsi Nemes Attila, Nagy 
Bence. Gratulálunk!

Fotó: Sólyom Ildikó

Ezúton fejezem ki köszönetemet a 
város önkormányzatának, a 
Gyógyfürdőnek, az általános 
iskolának, a Harkányi Diáksport 
Egyesület elnökségének, a szülői 
munkaközösségnek és a szülők-
nek az egész évben nyújtott segít-
séget.
Külön köszönöm az edzőknek a 
kiemelkedő munkát, valamint a 
versenyzőknek, hogy teljesítmé-
nyükkel idén is tovább öregbítet-
ték az úszószakosztály hírnevét.

Tisztelettel: Nemes János 
szakosztályvezető

2016. Évi Innoteq 

Amatőr Felkészülési 

Kézilabda Torna
1. A sportverseny célja:
⦁ Versenylehetőség, felkészülés 

biztosítása a csapatok részére a 
tavaszi verseny szezon kezdete 
előtt.
⦁ A Fair Play szabályainak be-

tartása, aktív pihenés és szórakozás 
biztosítása.

2. A sportverseny rendezője:
Baranya Megyei Kézilabda Szö-

vetség
3. Versenynaptár:
I. nap: 2016. január 16. Komló, 

Gagarin Általános Iskola, Sport 
csarnok,

II. nap: 2016. január 23. Kozár 
misleny, Városi Sportcsarnok,

III. nap: 2016. január 30. 
Harkány, Városi Sportcsarnok,

IV. nap: 2016. február 06. 
Harkány, Városi Sportcsarnok,

V. nap:  2016.  február  14 . 
Kozármisleny, Városi Sportcsar-
nok, DÖNTŐK

4. A sportverseny résztvevői:
⦁ Azok a női és férfi csapatok 

(felnőtt és junior korosztály), akik 
nevezésüket a

Versenykiírás rendelkezéseinek 
megfelelően nyújtják be.

Egy csapat maximum 20 fővel 
nevezhet.
⦁ A csapatnévsorban fel kell tün-

tetni a játékos nevét, születési 
dátumát, anyja nevét.

A mérkőzéseken résztvevő csa-
patokban szereplő játékosoknak 
nem előírás játékengedéllyel ren-
delkezniük, viszont egy játékos 
csak egy csapatban szerepelhet.

Érvényes sportorvosi engedély 
szükséges minden résztvevő játé-
kosnak!
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HARKÁNY SE LABDARÚGÁS -
BAJNOKI SZEZON ŐSZI ÉRTÉKELÉSE

Csapatom szereplésével kap-
csolatban pozitív érzéseim vannak. 
A 16 mérkőzésen, 12 győzelem, 2 
döntetlen, 2 vereség, 45 lőtt gól, 16 
kapott gól, +29-es gólkülönbség, 38 
pont, 2. helyezés nagyon jónak 
mondható. Kiemelendő, hogy a 
legkevesebb gólt kaptuk a bajnok-
ságban, a harmadik legtöbbet rúg-
tuk, valamint a második legjobb a 
gólkülönbségünk. Négy ponttal ál-
lunk az első helyezett Ócsárd mö-
gött és kilenccel a harmadik pozí-
cióban lévő Lánycsók előtt.

Számomra egyetlen fájdalmas és 
a mai napig ki nem hevert negatív 
esemény a 2-0-ás gyódi vereségünk 
volt. Egyetlen mérkőzésen nem 
tudtunk gólt szerezni és az Gyódon 
történt, ráadásul csak egy győzel-
mük van a bajnokságban, ellenünk. 
A felkészülés kezdete óta hosszú, 
ingergazdag utat tettünk meg. 
Rengeteget dolgoztunk, hogy az 
elvárásoknak meg tudjunk felelni. 
Filozófiámra épülő munkát valósí-
tottunk meg, amelyben stílus-
jellemzők ötvöződnek. A labda-
birtokló stílust, a kontra játékot, 
valamint a letámadó futballt al-

kalmaztuk vegyesen. Mérkőzé-
sekhez igazítottuk, hogy mikor 
melyik jellemző domináljon legin-
kább.

Felépítésükhöz hónapok kellet-
tek és még mindig van javítani való 
bőven. Ugyan nem kis feladat ennek 
végrehajtása, de a fiatal keret fogé-
kony és alkalmas volt rá. 

Mindezek birtokában kiszámít-
hatatlanná és veszélyessé váltunk az 
ellenfelekre nézve, illetve rugalma-
sak lettünk, ha alkalmazkodni kell 
egy másik csapathoz. A játékosok 
tudják, hogy mit kell tenni, ha játék 
közben átállunk más szerkezetre.

Természetesen mindez novem-
berben teljesedett ki, de a jövőben 
még dolgozni kell rajta a töké-
letesebb játék érdekében.

Szeretném kiemelni az őszi sze-
zonban nyújtott teljesítménye miatt 
Tar Andrást. Az osztályzatok is 
alátámasztják, hogy igazi vezér volt 
játék minőségben és mentalitásban 
is. Részben ugyanez elmondható 
Varga Attila csapatkapitányunkról 
is, aki összefogja és példát mutat a 
fiataloknak. Kolompár Kálmán házi 
gólkirály lett 17 góllal, mögötte 12-

őt rúgott Hőnyi Tamás. Kiváló tel-
jesítmény tőlük. A többi támadó 
szellemű játékosaim nagyon lesza-
kadtak az arany- és ezüst cipős 
góllövőinktől, így hiányérzetem 
van velük kapcsolatban. A csapatom 
az általam vártnál gyorsabban fej-
lődött, ami a mai modern labdarúgás 
szakmai követelményeit illeti. Ez 
nagy örömmel töltött el. Fogéko-
nyak és érdeklődőek voltak az új 
korszakkal kapcsolatban. Fiatal csa-
patom nagy részénél megvan mér-
kőzés közben a megfelelő belső 
motiváció, hajtóerő, ez bizonyítja, 
hogy ötször is felálltunk vert hely-
zetből meccseken. Hátrányban sem 
esünk kétségbe, mert minden pil-
lanatban van mibe kapaszkodnunk, 
amit filozófiának, stílusnak hívunk 
és a bennük rejlő elsajátított játék-
rendszerek, tanult taktikai elemek 
biztonságérzetet, hitet adnak ne-
künk. 

Szeretném megköszönni a veze-
tők, játékosok, minden edzőkolléga, 
a klubnál irodai- és pálya körül 
dolgozó személy munkáját, hogy 
sikeresen dolgozhattunk együtt, 
csapatként.

Burgert Ottó vezetőedző

Házi góllövő lista

Kolompár Kálmán 17
Hőnyi Tamás 12
Tar András 4
Pápai Sándor 2
Gáspár László 2

Bukvic Mirza, Gáspár János, 
Varga Attila, Papp Dániel 1
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A 2014/2015-ös évben csapatunk 
a Baranya Megyei Kézilabda Szö-
vetség által rendezett férfi felnőtt 
kategóriában indult, ahol a 2. 
helyezést érte el. A 2015/2016-os 
idény őszi fordulóit azonban ve-
retlenül abszolváltuk, így az első 
helyről várjuk a tavaszi fordulókat, 
bár előnyünk csak egy pont a nagy 
rivális Hosszúhetény gárdája ellen.

A felújítási munkák miatt októ-
bertől nem tudtunk idehaza edzeni 
és a mérkőzéseinket lejátszani 
sportcsarnokunkban, így néhány 
mérkőzésünknél a pályaválasztó 
jogunkról lemondva idegenben ját-
szottuk, míg edzéseinket a szom-
széd Siklósi Pelikán NB II-es férfi 
csapatával közösen tartottuk meg, 
mindkét csapat megelégedésére. 
Sajnos megállapíthatjuk, hogy 
szeretett sportágunkat sokan nézik a 
televízión keresztül, szurkolnak 
klubcsapatainknak a Bajnokok 
Ligájában, azonban egyre keve-
sebben vállalják a fiatalok közül, 
hogy megtanulják ezt a szép sportot 
és megméretessék magukat hétről-
hétre. 

Éppen ezért örömömre szolgál, 
hogy terveink szerint városunkban 
újra lehetőséget biztosítunk a gyer-
mekeknek a labdarúgás, úszás és az 
asztalitenisz mellett a kézilabdázás 

kipróbálására. A Diáksport Egye-
sület és a Harkány Gyógyfürdő 
Sportegyesület összefogásával 
edzéseket indítunk a napokban fiúk, 
lányok részére különböző kor-
osztályokban az alsó tagozatosoktól 
kezdve a felnőtt csapatig bezárólag! 
Érdeklődni december közepétől az 
iskolai testnevelő tanároknál le-
hetséges.

Visszatérve a 2015 őszi fordu-
lókra az eredményeinket áttekintve 
ismét megállapítható, hogy csa-
patunk legfőbb fegyvere a véde-
kezés, hiszen most is, mint szinte 
minden évben a legkevesebb kapott 
góllal zártunk. Természetesen a 
gólgyártás is kedvünkre való, 
azonban pont a fent említett okok 
miatt kevés a fiatal, gyors játékos, 
ezért a felállt fal elleni játékot 

preferáljuk a gyors indítások he-
lyett, mely lassabb, időigényesebb, 
kevesebb lőtt góllal jár.

Összességében elmondható, 
hogy csapatunk az előző szezon 
ezüstérme után a lehető legjobban 
kezdte a szezont és célkitűzésünk 
nem is lehet más, mint a bajnokság 
megnyerése.

Ehhez persze sokat kell még ten-
nünk, edzenünk, melyhez a szük-
séges támogatást köszönjük az 
Önkormányzatnak és a Sportegye-
sületnek. Az új csarnokot pedig 
szeretnénk győzelemmel felavatni, 
melyre először a január 30-án az 
INNOTEQ amatőr felkészülési 
torna III. fordulóján lesz alkalmunk, 
majd egy héttel később február 06-
án ismételhetünk. Várunk min-
denkit szeretettel ezeken a rangos 
megmérettetéseken, ahol férfi és női 
csapatok is részt vesznek a Baranya 
Megyei Kézilabda Szövetség meg-
hívásának eleget téve.

Molnár Antal 
szakosztályvezető

A Harkány SE Kézilabda Szakosztályának 
2015-évi beszámolója



(A rendezvény batyus jellegű!)


