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Emlékezés az 1956-os forradalom hőseire
Az ősparkban található hősi em-

lékműnél történt koszorúzást - ahol a 
város, a Fidesz és a történelmi egy-
házak képviselői helyezték el koszo-
rúikat -  követően a művelődési házban 
került sor arra az ünnepségre, melyen 
az 56-os forradalomra emlékeztek.

A rendezvényen Baksai Endre Ta-
más polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Tiffán Zsolt ország-
gyűlési képviselő mondott beszédet. Az 
ünnepi megemlékezés az általános 
iskola diákjainak - Somfai Krisztina, 
Papp Veronika, Fazekas Zsuzsanna, 
Döme Róbertné és Nárai Eszter peda-
gógusok által összeállított - műsorával 
zárult. A rendezvényen a helyi ifjúsági 
fúvószenekar működött közre Nagy 
Gyula vezetésével. 

(Az alábbiakban Tiffán Zsolt ország-
gyűlési képviselő ünnepi beszédét 
tesszük szó szerint közzé)

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

1956. október 23-án hosszú, csendes 
félelemben és béketűrésben töltött idő 

után ősi erővel szakadt fel az életösztön 
a magyar népből. Olyan erősen tört fel, 
hogy a világ is beleremegett és népek 
sora nézte néma csodálattal a magyarok 
bátorságát. Egy kis ország nekitámadt a 
világ egyik legnagyobb hadseregének, 
hogy megvédje hazáját.

A magyar forradalom egyik óráról a 
másikra tört ki. Egyik óráról a másikra 
„hasadt meg az égbolt, mert a nép azt 
mondta: elég volt!”

Az elnyomók sem számítottak erre. 
Azt hitték, bármit meg lehet tenni az 
emberekkel, bármit meg lehet tenni egy 
nemzettel. A kommunisták azt hitték, 
hogy egy nemzet – kényszer hatására – 
feladja szabadságát, önrendelkezését, 
kultúráját, határait, történelmét és hitét. 
Azt hitték, hogy egy homályos ideo-
lógia pótolhat szabadságot, közösséget 
és hagyományt.

A magyarokat azonban nem ilyen 
fából faragták. Hallottunk már sokféle 
győzedelmi éneket a nemzetünk fölött, 
voltunk Európa és a kereszténység 

védőbástyája és ráztunk már le idegen 
rabigát nem is egyszer: oszmánt, Habs-
burgot, szovjetet. Vertünk már le sast, 
félholdat és vörös csillagot is. A magyar 
nemzet ezer év alatt megtanulta, hogy a 
szabadságról, a hazáról nem elég csak 
beszélni. A szabadságért, a hazáért 
harcolni kell a háborúban és tenni kell a 
békés hétköznapokban is. Mi magya-
rok ezt megtanultuk és emiatt vagyunk 
itt ma Európa szívében az ezeréves 
Magyar Államban. 

És nagyképűség nélkül tegyük hozzá 
azt is, ezért lehet itt a keresztény gyö-
kerekkel rendelkező Európa is. Minden 
nemzedéknek megvan a maga keresztje 
és felelőssége. 

Az, hogy kiből lesz hős és ki marad 
gyáva, az dönti el, hogy ki veszi vállára 
a keresztet és ki nem. Az 56-os nem-
zedék nem kérte, de puszta kezével is 
felvette a keresztet, amit a történelem 
neki szánt. Persze a kereszttel együtt jár 
a szenvedés is. 

(Folytatás a 6. oldalon!)
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Házasságot kötöttek:
Barta Anita és Szukits Gergely 
(2015. 09. 04.)
Farkas Magdolna és Károlyi Zsolt 
(2015. 09. 11.)
Mátyás Alexandra és Balogh 
Sándor (2015. 09. 12.)
Szalma Mária és Ürmös Mátyás 
(2015. 09. 26.)
Feledi Marianna Dóra  és Gaál 
Tamás (2015. 09. 26.)

Elhunytak:
Dr. Simon Gézáné  2015. 09. 11. 
(Harkány, Corvin utca 6/a)
Sasfalvi Imréné 2015. 09. 25. 
(Harkány, Ságvári utca 60.)
Mostoha Jenőné 2015. 09. 27. 
(Harkány, Ságvári üdülőtelep 47.)

Születtek:
2015. május – augusztus 
Gyóni Léna 2015. 05. 05. (Harkány, 
Szent István utca 38.)
Nagy Rea 2015. 05. 14. (Harkány, 
Petőfi Sándor utca 7.)
Szabó Bence 2015. 05. 19. Harkány, 
Petőfi Sándor utca 2/b)
Stefani Emánuel 2015. 06. 25. 
(Harkány Kossuth Lajos utca 12/A.)
Polgár Anna 2015. 07. 05. (Har-
kány, Dankó Pista utca 7.)
Tankó Julianna 2015. 07. 10. (Har-
kány, Táncsics Mihály utca 52.)
Vég Anna Dominika 2015. 08. 25. 
(Harkány, Petőfi Sándor u. 93.)
Gusztávné Ragályi Csilla Blanka 

anyakönyvvezető

Pályázati 
kiírás

Harkány Város Önkormányzata a 2016. évre ismételten kiírja a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára, 
valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A 
pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9.

A pályázatok az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva a kötelező 
mellékletekkel együtt a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki 
Osztályán (Telefon: 72/480-100) adhatók le. A pályázati kiírás a 
www.harkany.hu internet címen tölthető le, valamint megtekinthető a 
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.

Toplistás a Gyógyfürdő

Lezárult az Év Fürdője szavazást, 
melyen az ország több mint 200 
strandja versenyezhetett. A Harká-
nyi Gyógy- és Strandfürdő mind 
megyei, mind országos szintet elő-
kelő helyen végzett.

A Magyar Fürdőkultúra napjának 
előestéjén hirdették ki a 170 ezer 
szavazó döntését, miszerint a har-
kányi fürdő Baranya megyében a 
legkiválóbb strandot mondhatja ma-
gáénak, megelőzve a siklósi és ma-
gyarhertelendi fürdőket, országos 
viszonylatban pedig a Top 10-en 
belül, a kilencedik helyen végzett. 
Az ország legjobbjának Hajdúszo-
boszlót választották.

2015 nyarán először, de hagyo-
mányteremtő jelleggel, a Magyar 
Fürdőszövetség támogatásával, 
közönségszavazást szervezett a , 
melynek keretein belül Magyar-
ország legjobb fürdőit kereste. A 
verseny során közel kétszáz hazai 
fürdő „mérte össze erejét”, köztük a 
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő is. A 

szavazás célja, hogy ráirányítsa a 
nagyközönség figyelmét hazánk 
páratlan termálvízkincsére, az arra 
épült nagyszerű fürdőkre és magára 
a fürdőzésre. A három kategóriát 
(Az Év Fürdője, Az Év Feltörekvő 
Fürdője és A Helyiek Kedvenc Für-
dője) magába foglaló közönség-
szavazás június 4-én kezdődött és 
kora ősszel, szeptember 30-án 
fejeződött be.

Bár a nyárnak már vége, de az élet 
ősszel is zajlik Harkányban, hiszen 
november 25-26-án itt tartja őszi 
közgyűlését a Magyar Fürdőszö-
vetség, a mozgásszervi betegsége-
ket érintő kezelésekről pedig tanul-
mány készül. A fürdő fedett részei 
emellett az év vissza lévő részében 
továbbra is nyitva állnak a pihenni 
és gyógyulni vágyók előtt.

A szavazás dobogósai:
Baranyai fürdők:
1. Harkányi Gyógy- és 

Strandfürdő
2. Thermal Spa Siklós
3. Hertelendi Termálfürdő
Az Év Fürdője:
1. Hungarospa 

Hajdúszoboszló
2. Sárvári Gyógy- és 

Wellnessfürdő
3. Gyulai Várfürdő ...
9. Harkányi Gyógy- és 

Strandfürdő
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Hogyan tovább?
Megtörtént a fürdő első ér-

dembeli külső értékelése, közel 
170 ezer szavazat alapján az év 
fürdője szavazás döntőjében a 
helyi kincs - hosszú évek után - 
ismét a legjobb 10 közé került. A 
további sikerekhez szükséges 
receptről Hegyi Ákost kérdeztük.

Az eredmény hátterében egy jól 
felépített marketing tevékenység 
van, mely idén tavasszal indult el, 
fejtette ki véleményét Hegyi Ákos 
vezérigazgató, aki lassan egy éve 
került a vezérigazgatói székbe. Az 
eredmény kialakulásában sokat 
segített, hogy a fürdő honlapja 
megújult, a közösségi oldalukon 
pedig ma már naponta jelenik meg 
új bejegyzés, nagyon sokan követik 
akcióikat, híreiket is. Megítélésüket 
leginkább azonban az javította, 
hogy sikerült a Lepke medence 
burkolatát lecserélni, virágokkal 
teletűzdelni a területet, új eszközö-
ket vásároltak, javítottak a mellék-
helyiségek állapotán és sikeres volt 
a Fürdőfesztivál is. A cél, hogy 
jövőre még jobb helyezést érjenek 
el, ehhez pedig fejlesztésekre, 
illetve még több jegy eladására lesz 
szükség.

A fejlesztések továbbra sem 
állnak meg, folytatta a vezérigaz-
gató. Amíg nagyobb kormányzati 
támogatás nem érkezik, vagy 
pályázat nem kerül kiírásra, addig a 
fürdő saját bevételeinek vissza-
forgatásából tud megújulni - szép 
lassan. Novemberre befejeződik az 
elektroterápiás helyiség átalakítása, 
elindulhat a lézerterápia is. A gyó-
gyászati részleg újabb egysége áll 
frissítés előtt, hiszen már megren-
deltek 3 új tangentor kádat, ebből 
egy széndioxid kezelésre is alkal-
mas lesz. Az önkormányzat jóvol-
tából a csúszdafejlesztés első üteme 
is várhatóan lezárul, az már biztosan 
működni fog tavasztól. Nagy hang-
súly kerül a higiéniára is, fontos a 
tisztaság fenntartása, ezért vásá-
roltak a napokban a takarításhoz új 
gépeket is.

Nincs olyan harkányi, aki ne ér-
deklődne a II. medence tetőszer-
kezetének felújításáról, a III. számú 
medence jövőjéről, azaz egy na-
gyobb léptékű beruházásról. Ezzel 
kapcsolatosan vezérigazgató kie-
melte, hogy konkrét hírekkel tud 
szolgálni, hiszen a II. medence 
felújítása október második felében 
megkezdődik, várhatóan advent 
második hétvégéjén már ismét 
használatba kerülhet, igaz az idő-
járásnak ennél sokkal kegyesebb-
nek kell lennie. A beruházás orosz-
lán részét a fürdő saját forrásból fe-
dezi, de az önkormányzat is jelentős 
összeggel járul hozzá. Már meg is 
kezdődött a Lepke medence környe-
zetében a térkő csere szintén a jó 
nyári szezon bevételének felhasz-
nálásával, ezt a felújítást szeretnék, 
ha még tavasszal folytatni tudnák a 
Harka Üzletház és a gyerekmedence 
környékén.  Az építési engedéllyel 
rendelkező csúszdapark tovább-
építése a téli fagyokat követően 
kezdődhet meg, de ehhez még sok 
tárgyalásra, közbeszerzésre és ön-
kormányzati döntésekre lesz szük-
ség. A III. számú medence kor-
mányzati támogatás nélkül nem tud 
megvalósulni, itt Tiffán Zsolt or-
szággyűlési képviselő próbál Buda-
pesten támogatókat találni, várják 
az NGM és Varga Mihály miniszter 
úr pozitív visszajelzését. Baksai 

Tamás polgármester úr pedig a 
gyógyhelyfejlesztési pályázat sike-
réért dolgozik egy szakértői csapat-
tal, de erős a lobbi a megyei önkor-
mányzat irányába is pályázati fron-
ton.

Arra kérdésre hogyan készül a 
fürdő a jövő évi szezonra, Hegyi 
Ákos elmondta, hogy egyeztetések 
történtek a beutaztató cégekkel, 
elkészült a jövő évi árlista törzse, 
folyamatos az egyeztetés a TDM 
irodával, és a szállásadókkal is 
elkezdődött a közös ajánlatok 
kialakításának a folyamata. A fürdő 
képviseltette magát a nagy sikerű 
OMÉK kiállításon, részt vett a 
Magyar Turizmus Zrt. szervezé-
sében egy cseh üzleti körúton, de 
készülnek a Nyugdíjas Expóra, az 
Utazás Kiállításra, és újságírókkal 
is zajlanak tárgyalások népszerűsítő 
cikkek írásáról belföldön és külföl-
dön egyaránt.

Arra a kérdésre, hogy továbbra is 
számíthatnak-e a helyiek akciókra, 
az a válasz született, hogy szeptem-
bertől több, jegyárra vonatkozó 
akció és több kezelés is egyedi áron 
volt elérhető helyben, ezt egészen 
tavaszig biztosan folytatni fogják.

A vezérigazgató hozzátette, hogy 
mindenkinek érdemes figyelemmel 
kísérni a Facebook oldalukat, a 
helyi Pátria TV műsorát és több 
rádiót, újságot.
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Idősek Világnapja a művelődési házban
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 

művelődési ház adott otthont a 
város szépkorú lakosait köszöntő 
rendezvénynek, melyen Baksai 
Endre Tamás polgármester üd-
vözölte a megjelenteket.

(A beszédet változtatás nélkül közöljük.)

Szeretettel köszöntöm Önöket az 
Idősek Napja alkalmából. Engem 
ért a megtiszteltetés, hogy a harká-
nyi városvezetés képviseletében ön-
kormányzatunk rendezvényén kö-
szöntsem Önöket.

Ez a nap alkalmat ad megállni a 
rohanásban, alkalmat ad érzéseink 
kimondására, a köszönetre, és alkal-
mat ad a legfontosabbra is, a találko-
zásra.

Ezen a napon szeretettel gondo-
lunk mindazokra, akik egy hosszú 
élet munkáját és rengeteg tapaszta-
latát tudhatják maguk mögött. Min-
den évben köszöntjük önöket, de 
szeretetüket, bölcsességüket és se-
gíteni akarásukat az év minden nap-
ján érezzük. 

A teremben ülő szép korúak hor-
dozzák generációkon keresztül azo-
kat a tapasztalatokat, hagyomá-
nyokat, amelyekre figyelnünk kell, 
hiszen önök azok, akik végigélve 
egy örömökben és küzdelmekben 
teli életet, az idős kor bölcsességé-
vel már helyre tudják tenni a dol-
gokat és tudják mi az a jó, amit to-
vább kell adni és mi az a rossz, amit 
el kell kerülni a jövő generációinak. 
Kedves mindnyájuknak ezúton is 
köszönjük a példamutatást, emberi 
értéket, az életbölcsességet, tapasz-
talataikat, melyeket átadtak nekünk. 
Köszönjük féltésüket, törődésüket, 
gondoskodásukat, a sok fáradozást!

Sütő András gondolatát idézve: 
„Önmagát becsüli meg minden 
nemzedék azáltal, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele kezdődött.” 
A mi világunk Önökkel: apáink, 
nagyapáink és nagyanyáink éle-
tével, munkásságával kezdődött. 
Önök építették számunkra azt a 
jelent, amelyben a mi generációnk 

egy újabb nemzedék jövőjét alapoz-
hatja meg. Mindennapi munkánk-
hoz az elődök példáiból meríthe-
tünk erőt hitet és bátorságot. Hogy is 
mondja Blaskó Mária Jó tanács 
című versében?

„Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,

Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még 

bánni.

Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,

Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.

Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,

Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid 

szavára.

Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten,

Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb 

nincsen.”

Igaz szavak, miként az is igaz, 
hogy sokan mondják az idősek 
közül, hogy megették már a kenye-
rük javát. Én ezt úgy gondolom, 
megtették, amit várt tőlük a család, a 
nemzet, s most már a pihenés éveit 
töltik. Engedjék meg, hogy ezúton 
is kifejezzem hálánkat, tiszteletün-
ket, megbecsülésünket és szerete-
tünket Önök iránt, akik hosszú, 
munkában eltöltött évek után köz-
tünk töltik megérdemelt nyugdíjas 
éveiket.

A Jóisten tartsa meg Önöket jó 
egészségben, szeretetben, örömök-
ben még nagyon sokáig!”

Toma Viktor

Télközelgő

Télre gondol már a szürke, hideg lomb

vágy nélkül int búcsút a derűs létnek

s édes emlékét őrzi még a vén domb

az ősznek, mely feszült a dús fényben.

Szikrázik még a csoda végső fénye

a kihűlt avar csókolja a földet

végső napokban a táj borul térdre

csak térhessen újra anyai ölbe.

Bolyong még néhány langyos őszi utca

apró tengelice még dalol s remél

de a hajnal már jégverembe bújva

s az ég lassan álom haváról regél.
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AJÁNDÉKUTALVÁNY - - - - - - - - - - - - - - - - AJÁNDÉKUTALVÁNY

Őszi kirándulás zuhogó esőben
Idén ősszel ismét sor került egy 

csoportos kirándulásra Harkány 
lakosai körében október 14-én. 
Úticélunk a Balaton nevezetes 
városa, Keszthely volt. Kirándu-
lásunkat városunk polgármestere, 
Baksai Endre Tamás – bár ő el-
foglaltságai miatt sajnos nem tart-
hatott velünk – a tulajdonában lévő 
busszal támogatta.

Az ötven fős társaság tagjai 
között újakat is üdvözölhettem, s 
annak különösen örültem, hogy 
egyre több férfi tartott velünk. An-
nak ellenére, hogy szinte egész nap 
zuhogott az eső, a hangulat nagyon 
jó volt. Sofőrünk készséges, udvari-
as, rutinos vezető volt, egész út alatt 
biztonságban éreztük magunkat.

Mint kiderült, egyik útitársunk 
épp a 68. születésnapját ünnepelte, 
ebből az alkalomból „hazai ízelí-
tővel” kínált bennünket. Jutalma 
egy közös születésnapi ének volt. 
Ezúton is Isten éltessen, Zoli! Ezt 
követően előkerült Margit isteni 
hájasa…

Megérkezésünk előtt kolléga-
nőmmel, Katival együtt ismertettük 
Keszthely nevezetességeit, rövid 
történetét.

A város látnivalóinak legfőbb 
érdekessége, a kastély, melynek – a 
különböző felújítások miatt – sajnos 
csak a fele látogatható. Kárpótolt 
azonban bennünket a kastély-
parkban található Hintómúzeum, 
ahol több mint ötven darab, főúri 

életmódhoz kapcso-
lódó, XVIII-XIX. 
századi kocsi, hintó, 
lovas szán tekinthe-
tő meg a lovaglással 
összefüggő egyéb 
tárgyi emlékekkel 
együtt.

Egy belvárosi sé-
tát követően ismét 
egy igen érdekes 
helyen, a Babamú-
zeumban jártunk, 
amely Közép-Euró-
pa legnagyobb ilyen 
jellegű intézménye, melyet 1999-
ben nyitottak meg. A kiállításon 
megtekinthető népművészetünk 
öltözködés kultúrája, iparos és 
polgári ruházata közel félezer ba-
bán. Megtekinthető továbbá egy 
120 figurából álló erdélyi gyűjte-
mény is, valamint a népi építészet-
ből is ízelítőt kaphat a látogató.

Ezt követően megtekintettük a 
Csigaparlamentet - melyet Miskei 
Ilona néni 1975-től 14 éven át 4,5 
millió pannon-tengeri csiga felhasz-
nálásával épített - amely a világon 
egyedülálló makett, illetve a Törté-
nelmi Panoptikumot, mely lenyű-
göző: Történelmünk nagyjai, kirá-
lyok, királynék, irodalmi személyi-
ségek, korhű ruhák, fegyverek, 
ékszerek, páncélos öltözetek mu-
tatják be élethűen múltunkat.

És ha már Balaton! Bizony, 
akármilyen is volt az idő, lementünk 

a partra. Szürkés, fáradt, felborzolt 
arcát mutatta, ennek ellenére a 
hattyúk a partközelben úszkáltak.

Már sötétedett, amikor a Jóbarát 
vendéglőben elköltöttük vacsorán-
kat, majd jött a meglepetés: a 
polgármester a csoport étkezését 
jelentősen támogatta, melyet ezúton 
is köszönünk!

Köszönjük, hogy bennünket, 
középkorúakat is igyekszik tá-
mogatni! Bevallom: szeretném, ha 
Harkánynak lenne egy olyan „kis 
csapata”, akik sokat lehetnének 
együtt, találkoznának, részt vehet-
nének városunk összes rendez-
vényein, nemzetiségi napjain, ün-
nepein.

Köszönöm azt is, hogy ebben az 
évben is egy kedves társasággal tölt-
hettem el egy felejthetetlen napot.

Hári Józsefné
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Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő ünnepi beszéde

„Szegedről jöttünk megnézni ezt a különleges 
kiállítást. Élmény volt látni, hogy másokat is 
meggyőzni, hogy lássák ők is.”

„Lenyűgöző képek, rendkívüli gondolatok! Soha 
nem láttunk még ehhez hasonlót! Köszönjük a 
mester tárlatvezetését és izgalmas előadását!”

Folytatás az első oldalról
Akik nem haltak meg a szovjet tankok 

ágyútüze és a golyózápor közepette, azokat 
halálra ítélték, megölték, bebörtönözték, 
tönkretették vagy elüldözték. Bár elbuktak, 
mégis hősök lettek. Olyanok, akik pél-
daként állnak a rákövetkező nemzedékek 
előtt.

A mai kornak is megvan a maga ki-
hívása. Persze sokan ezt még nem veszik, 
vagy nem akarják észrevenni. Úgy gon-
dolják, hogy ha homokba dugják a fejüket, 
attól majd megoldódnak a problémák. De 
ez nem így van. Döntenünk kell! Vagy 
felvesszük a keresztet, vagy nem cselek-
szünk, de akkor unokáink joggal mondják 
majd ránk: gyávák voltatok.

A magyarok ösztönei mindig jól mű-
ködtek. Talán azért is, mert az elmúlt ötszáz 
évünk nem szólt másról, mint a szabad-
ságért való küzdelemről. Ezért küzdött 
Bethlen Gábor és Rákóczi. Ezért emelte a 
magasba a zászlót Kossuth és Széchenyi, és 
ezért mentek a pesti srácok puszta kézzel a 
az akkori világ egyik legnagyobb hadse-
rege ellen. Számunkra a szabadság nem 
magától értetődő, nem a szüleinktől kapott 
örökség. A szabadságért minden nemze-
déknek újra és újra meg kell küzdenie. 
Emberöltőről emberöltőre az országot meg 
kell védeni.

Európa szerencsésebb részén ezt gyak-
ran nem értik. Nem értik, mert nekik több 
száz éve eleve adott a szabadság, nem értik, 
mert emberöltők óta nem kellett küzdeniük 
érte. Ez a szerencsés időszak most véget ért.

Az európai nemzeteket, az európai 
létformát, a biztonságot, a kultúrát, a hitet 
ma olyan veszély fenyegeti, ami veszedel-
mesebb minden eddigi erőnél, amivel 
Európa valaha találkozott. A világtör-
ténelem eddigi legintenzívebb népvándor-
lása és Európa szervezett megszállása 
zajlik. Milliók menetelnek Európa felé 
keletről és délről. Ma már azt is tudjuk, 
hogy a valódi üldözöttek mellett meg-

élhetési bevándorlók, bűnözők, katonák, 
terroristák is vannak. Sokakat az az európai 
élet és a pénz, másokat a hódítás, a gyűlölet 
és a pusztítani akarás vonz.

A történelem során 
idegenek soha ilyen 
könnyen nem jutottak 
be Európába. Európa 
mai vezetői arról is le-
mondtak, hogy meg-
állítsák és megkér-
dezzék őket kik ők, 
honnan és miért jöt-
tek?

Mi magyarok 1956 
óta tudjuk, nemcsak idegen megszállók és a 
gyilkosok okozhatják egy nemzet vesztét, 
hanem a tehetetlenek és az alkalmatlanok 
is, akik saját gyengeségük miatt képesek 
voltak eladni a saját nemzetük szabadságát.

Európa ma is tele van alkalmatlan veze-
tőkkel. Tehetetlenek, akik a saját gyenge-
ségük miatt képesek saját nemzetüket és 
saját népüket is feláldozni. Feltétel nélküli, 
néma szolidaritást, befogadást, béketűrést 
követelnek az emberektől, és megsértik a 
nemzetek szuverenitását, amikor felhatal-
mazás nélkül, önhatalmúlag milliónyi 
idegent hívnak meg és osztogatnak szét 
országok között nem gondolva arra, hogy 
az általuk emlegetett vasfüggöny a rab-
ságot, börtönzárat jelentett, a műszaki 
határzár pedig kerítés, amely a védelmet 
jelenti.

Európa vezetői elfelejtették megkér-
dezni az európai embereket arról, akarják-
e, hogy Európa, az országok lakossága, 
kultúrája, rendje, hite mindörökre megvál-
tozzon.

Így volt ez 1956-ban Magyarországon 
is. Az elnyomók azt hitték, önhatalmúlag 
meg lehet tenni bármit az emberekkel és a 
nemzetekkel, akár azt is, hogy majd kivár-
ják csendben a saját végüket, feladják sza-
badságukat, önrendelkezésüket, kultúráju-
kat, határaikat, történelmüket és hitüket.

A baloldal akkor is, és most is a külföl-
diek pártján állt a magyar emberekkel 
szemben.

A magyarok válasza ma is az, ami 1956-
ban: Elég volt. Magyarország meg fogja 
védeni magát, a határait és a szabadságát. 
„Magyarország van, volt és lesz.”

 Európának is változtatni és cselekedni 
kell: be kell zárni a kapukat, meg kell 
védeni a határait és a polgárait. Európa csak 
ebben az esetben lesz. Mert ha nem, akkor 
nagy költőnk, Ady Endre 1901-ben írt 
drámai sorai újra aktualitást nyernek:

„Megnőtt a világ, megsokasodtak az 
írástudók és farizeusok. A három szent 
királyok elfeledkeztek utódokról gondos-
kodni. A Máriákat kórházba szállítják. Aki 
pedig bekerül a lelencházba, az sohasem 
fog hegyi beszédet tartani. Az istállók 
pedig, a világ istállói tele vannak ordítozó 
marhákkal. Ezek között síró kisdeddé 
sohasem lesz az új megváltás embriója. 
Mert a szarvasmarhák között bajos mást 
megtanulni, mint a bőgést… A megváltás 
nem is volt teljes, nem is lesz teljes soha. 
Még annyira sem, mint ama názáretié olt. Ő 
még szűzen kapta a keresztet, hogy meg-
dicsőülhessen. Őutána már nem jöttek 
fölkentek. Jöttek, jöttünk amolyan keresz-
telő Jánosok. Prédikáltunk, erőlködtünk, 
bolondoskodtunk. De annyi hit  egyikünk-
ben sem volt, hogy megfeszíttessünk. 
Nekimentünk a koponyánkkal a falnak. 
Vagy megszédítettük, vagy beszakítottuk. 
Lettek belőlünk mártírok, keresztes vité-
zek, égetni való poéták, elátkozott bölcsel-
kedők, kisded reformátorok, mi egyebek. 
Messiás nem lett egyikünk sem. Nem is 
lesz soha…”

56 hőseinek emléke és tisztelete diktálja, 
hogy ellene mondjunk a költőnek. Euró-
pától pedig azt kérjük: tanulja meg végre 
tisztelni a magyarokat!

Köszönöm, hogy meghallgattak!”
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Tanévkezdet Istennel
Eltelt a nyár elkezdődött az is-

kola! Sokan szomorúan állapították 
meg, hogy milyen gyorsan elsza-
ladtak a pihenés, a szabadidő napjai. 
Keresztény szempontból azonban 
teljesen világos, hogy nincs kettő 
életünk: egy kényelmes és egy 
fáradságos, hanem csak egy, életünk 
van, amit a jelenben élünk meg. A 
naptár szerint vége a nyárnak, bár az 
idő még alkalmas lenne a pihenésre 
és a kikapcsolódásra, de az őszi 
évszak közeledte már lehetővé te-
szi, hogy pihenésből merített erővel 
megkezdjük az iskolaévet a szel-
lemi – lelki - fizikai fejlődés külön-
böző állomásain. 

Istennek terve van minden em-
berrel, aki ezt felismeri, örömmel 
fedezi fel hivatását, amit nap, mint 
nap meg kell erősítenie. Ideje van a 
pihenésnek és ideje van a tanu-
lásnak is. Az életet nem szórako-
zásra kaptuk, hanem arra, hogy a 
Teremtővel felismerjük hivatá-
sunkat itt a földön és munkánkkal, 
vallásos életünkkel részt v együnk a 
világ megszentelésén. 

Szeptember sokaknak a tanulás 
vagy éppenséggel a tanítás kezdete. 
Vannak, akik már nagyon sok 
kezdetet megéltek, és nemcsak a 
szeptemberi tanévnyitót, hanem 
akár egy új munkahelyen való 
elindulást. Szükség van időbe-
osztásra és tervezésre, hogy az a 
néhány évtized, amit kaptunk al-
kalmas legyen arra, hogy teljesüljön 
az, amit Isten rólunk elgondolt.

Van-e olyan fix pont, amiben meg 
lehet kapaszkodni, hogy a mai kor 
sodró árja magával ne ragadjon? 
Van-e olyan személy, aki ma is 
példaként áll a gyermekek és ifjúság 
előtt? Van-e életcélt adó és segítő 
valaki, akit magunk elé lehet 
állítani?

Igen van! Jézus mondta magáról: 
„Én vagyok az Út, az Igazság, és az 
Élet…” Kétezer éve küldi apos-
tolait, papokat, hitoktatókat, de még 

a tanárokat is, hogy átadják diák-
jaiknak a „jó hírt”, az örömhírt, az 
evangélium igazságait. 

Gyűlölködő, önző, önimádó vilá-
gunkban ma is érvényes Jézus sza-
va: „Azért jöttem, hogy életük 
legyen”. Megszólaltak az iskola 
csengői ma már a hitoktatás óráira 
is, és kinyíltak a templomok hit-
oktatási termei, a szentségek fel-
készítésére is. Aki nem kezdte meg, 
hát rajta, aki elkezdte folytassa!

Mindenkinek jó munkát kívánok 
az új tanévben.

Ronta László esperes-plébános

Holczer József SP:

Egy kezdő pedagógus imája
Add meg, Jézusom, hogy leendő diákjaim mindegyikében Téged lássalak: akkor is, 

ha elkésik az óráról; akkor is, ha a „nagy ő” monogramját farigcsálja a padba; sőt még 

akkor is, ha rendezetlen vagy „nagyon is jól rendezett” (!) neveltetésénél fogva nem 

ismer vagy nem is akar megismerni Téged!

Add, ó, Istenem, hogy mire a tanári katedrára kerülök, lelki életemben jelentős 

haladást érjek el, s így inkább követendő - vagy inkább kissé szerényebben: követhető - 

jó példámmal állhassak eléjük, mintsem alapos tudásommal, felkészültségemmel, vagy 

- esetleg, „jól adminisztrálva magamat” - éppen az előbbi látszatát keltő nagyképű, 

hangzatos, de mindenképp üres frázisokkal bódítsam el őket!

Uram, belátom, groteszk, hiábavaló dolog lenne Véled perlekednem, sőt: egyenesen 

hálásnak kell lennem, hogy engemet nem teremtettél nagy lumennek. Te jól tudod, hogy 

a hasznos és továbbadandó tudományok biztos elsajátításáért naponta keményen meg 

kell küzdenem önmagammal: restségemmel, korlátolt befogadóképességemmel. Add, 

kérlek, hogy mindég megértő legyek azon diákjaim iránt, akikről látom, hogy 

adottságaik fogyatékosságával talán még az én egykori képességeim árnyékába sem 

férhetnek!

Adj, Istenem, ugyanakkor alázatot is, hogy sose legyek irigy vagy féltékeny azokra a 

növendékeimre, akik tehetségükkel jóval felülmúlnak engem! Még csak meg se 

fordulhasson a fejemben ezeket csellel vagy erőszakkal bosszúból elnyomni, háttérbe 

szorítani! „A tanítvány nem lehet különb a mesternél” elv, jól tudom, csak az ember és 

Isten kapcsolatában áll helyt. Add, hogy őszintén örvendhessek diákjaim kiemelkedő 

sikereinek! És ha eredményeikhez a munkámmal kissé én is hozzájárulhattam: a hála 

mindig Téged illessen érte, Uram!

Add meg, Uram, hogy tanári-nevelői pályám mindig mentes lehessen a 

kétszínűségtől, ellentmondásosságtól! Hadd nevelhessem a rám bízottakat mindig 

szeretetben, igazságosan; hadd vezessem el őket az igaz útra, hogy onnan többé le se 

térhessenek! Bárcsak a Téged megismerni nem akaró diákjaim közül - tudom, bőven lesz 

ilyen is! - jó nehányat megmenthetnék számodra! De legalább Igéd szüntelen 

hirdetésével és személyes példámmal annyit elérhetnék, hogy elkezdjenek keresni 

Téged! Ha pedig csak egy tanítványom is akad, aki elmondhatja: éppen nekem 

köszönheti, hogy pap vagy szerzetes lesz: a Te különleges kegyelmedként ün-

nepelhessem azt a tényt!

Nem szűnök meg, ó, Istenem, naponta azért imádkozni Hozzád: adj, Uram, szeretetre 

vágyó és szeretetre méltó diákokat, akiket „hitre - tudásra - szép életre - jóra” okítsak-

neveljek; adj fogékony, zsenge lelkeket, hogy Országodba elvezessem őket! Ámen.
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Kurcsatovi Kulturális Napok Harkányban
Október 17-én nagy érdeklődés 

mellett adott ízelítőt Harkány orosz 
testvérvárosa, Kurcsatov - mellyel a 
testvérvárosi szerződést az elmúlt 
év végén írta alá a két település 
vezetése - kulturális életéből.

A művelődési ház zsúfolásig telt 
nagytermében elsőként a „hazai” if-
júság lépett pódiumra, megcsillant-
va ének, balett és zenei tudását. 
Előadásukat a vendégek is vastaps-
sal jutalmazták.

Kurcsatov város előadását meg-
előzően Korpunyikov Igor Vaszil-
jevics polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, akinek beszédét 
változtatás nélkül közöljük.

„Tisztelt harkányiak! 
A mai napon egy közelebbi is-

merkedésre invitáljuk Önöket, el-
merülve az orosz és a Kurszk me-
gyei Kurcsatov kultúrájának at-
moszférájába.�

Kurcsatov az egyik legfiatalabb, 
fejlett infrastruktúrával rendelkező 
város Kurszk megyében, lélekszá-
mát tekintve a harmadik.

2015-ben volt mindösszesen 47 
éves, születésének a dátumát a 
kurszki atomerőmű építéséről szóló 
döntés meghozatalától számítja. 
Több mint 40 000 lakossal rendel-
kezik, akik többségében fiatalok.

 A város egy festői szépségű 
víztározó partján fekszik, 6 isko-

lával, 9 óvodával, 4 kulturális in-
tézménynyel, számos sportlétesít-
ménnyel, emlékművel és más 
látnivalóval rendelkezik. 

A város alapvető ipari tevékeny-
sége a városalapító Rosenergoatom 
Konszern leányvállalata a Kurszki 
Atomerőmű által végzett villamos 
energiatermelés.

Ahhoz, hogy jobban megis-
merjék városunk életét, meghívom 
Önöket fotókiállításunkra, mely 
bemutatja Önöknek a város szép 
pihenőit, emlékműveit, templomait 
és a környező természet gyönyörű 
tájait.

A fotók Zsukov Dmitrij az orosz 
újságírók, a kurszki írószövetség, 
valamint a „Kurcsatovi Ékkövek” 
irodalmi stúdió tagjának és Pisza-
renko Vaszilij, az orosz írószövetség 
tagjának munkái.

Programunkat úgy építettük fel, 
hogy megismerkedjenek országunk 
klasszikus örökségével, népi és mo-
dern művészetével.

Programunkat klasszikus művé-
szettel kezdjük, mivel ez Orosz-
ország számára örök érték. Orosz-
ország gazdag nagy irodalmi alkotá-
sokban, klasszikus zenében és ko-
reográfiában.”

Az orosz delegáció - melyet az 
érkezés napján a városvezetés nevé-
ben Éva Ferenc alpolgármester 
köszöntött egy gálavacsora kereté-
ben a szállást biztosító Átrium 
Hotelben - négy napot töltött váro-
sunkban. A küldöttség természe-
tesen meglátogatta a gyógyfürdőt, s 
a környező településeket - Siklós, 
Villány -, valamint a megyeszékhe-
lyet is felkeresték. Korpunyikov 
Igor Vasziljevics polgármester zár-
szavában kérte a harkányiakat, hogy 
látogassanak hozzájuk, mint mond-
ta, ők biztosan visszatérnek.
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Дни культуры г. Курчатова в г. Харкань
A testvérváros küldöttségének 

szóvivője a következő mondatokkal 
vezette fel előadásukat:

„Önök ma hallhatnak, románco-
kat, verseket, instrumentális zenét, 
többek között a  kurszki zeneszer-
zőnk,  Szviridov Georgij műveit,  
továbbá koreográfiai műveket. A 
világ népei által létrehozott klasszi-
kus művek összessége a művészeti 
örökségünk, az egész emberiség 
kincse, melyből táplálkozik és 
fejlődik a mai mesterek művészete.  
Természetesen a modern orosz mű-
vészet elképzelhetetlen a népi ha-
gyományok nélkül. Oroszország 
kultúrája sokoldalú, mindenki szá-
mára nyitott és őszinte, mint a 
balettben, kecsesen lépeget csasz-
tuskával, népitánccal fogad. A nép-
művészet az orosz lélek forrása. 
Oroszország, mint a dalnak szava: 
nyírfák zsenge lombja, körülöttünk 
erdő, mező és folyó, szabad, orosz 
lélek.”

Az előadás során bemutatott 
produkciókat a szépszámú közön-
ség többször is vastapssal jutalmaz-
ta.
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Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár (OMÉK)

2015. szeptember 23 - 27. között megrendezésre került a 77. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, melyen Harkányfürdő 
is képviselte magát.

A harkányi stand fő kiállítói a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a harkányi 
Gyógyfürdőkórház volt. Továbbá számos partner anyagai is megjelentek, 
mint például a TDM, a Gáti Tanya, a Drávai sétahajó, stb. kiadványai.

A záró adatok szerint összesen 87.300 látogatót fogadott a 77. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. Az előző OMÉK 750 
kiállítójához képest idén kétszázzal több, 950 kiállító állta az érdeklődők 
rohamát – hangsúlyozta Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a 
vásár zárórendezvényén. 
Dr. Faragó Péter, az OMÉK-ot szervező Magyar Turizmus Zrt. 
vezérigazgatója kiemelte: a turizmus számára az agrárium stabil, egyedi, és 
mással nem pótolható alapot biztosít, az agáriumnak a turizmus pedig új 
piacokat, kitörési pontot jelent. Az OMÉK öt napja alatt mindez 
kézzelfoghatóan megjelent, az idei koncepció újdonsága ugyanis a 
turisztikai régió alapú megjelenés volt: a látogatók szimbolikusan 
bejárhatták Magyarországot és a határon túli területeket.

S p o n d y l a r t h r o p a t i á k  – 
fókuszban az athritis psoriatica

2015. október 9-én, pénteken, a Semmelweis Egyetem ÁOK III. 

Belklinika I. Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoportja 

(Budapest), illetve a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 

(Hévíz) konferenciás továbbképzést rendezett Hévízen. Az eseményen dr. 

Péter Iván Antal főigazgató „Psoriasis klinikum, terápia – mit kell róla tudni 

a reumatológusnak” címmel tartott előadást.

Csehországi 
road-show

A Magyar Turizmus Zrt. cseh 

képviselete együttműködésben a 

Harkányi Turisztikai Egyesülettel 

2015. október 5-7. között turisztikai 

road show-t szervezett Ostrava és 

Brno városokba. A helyszíneken a 

Dél-Dunántúli régió bemutatását 

követően Harkány városra és az itt 

található lehetőségekre, valamint 

szolgáltatásokra került a hangsúly.
Az eseményen Harkányt prezen-

tálva megjelent a Gyógyfürdő Zrt., a 

Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház NKft., a Xavin 

Hotel, a Thermal Hotel, a Dráva 

Hotel, a Lídia Hotel és az Ametiszt 

Hotel.
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Novemberi vásárok 
a művelődési 

házban
2. 8 – 12-ig vegyesvásár

3. 9 – 14-ig Magdi turi

4. 8 – 12-ig vegyesvásár

9. 9 – 12-ig Takács turi

10. 9 – 14-ig Magdi turi

11. 8 – 12-ig Míg turi

17. 9 – 12-ig Magdi turi

18. 8 – 12-ig Bajai cipővásár

19. 8 – 12-ig vegyesvásár

Hogyan őrizhető meg a szeretet a 
párkapcsolatban, amikor a szerelmi 
lángolás alábbhagy? A válasz az öt 
szeretetnyelv megismerésében rej-
lik: elismerő szavak, minőségi idő, 
ajándékozás, szívességek, testi érin-
tés. Gary Chapman világhírű köny-
vének megújult kiadása segít a pá-
roknak abban, hogy ráhangolód-
janak egymás szeretetnyelvére.

KönyvajánlóOktoberfest ebben az évben is

A város Német Nemzetiségi 
Önkormányzata idén is megren-
dezte nemzetiségi estjét a művelő-
dési házban.

A rendezvény a katolikus temp-
lomban tartott szentmisével vette 
kezdetét, majd a kultúra házában 
Baksai Endre Tamás polgármester 
köszöntötte a megjelenteket.

A városvezető beszédét követően 
az intézmény színpadán egymást 
követték a fellépők, akiknek sorá-
ban a helyi általános iskola tanulói 
mellett a német nemzetiségi ének-
kar, a nagymányoki fúvószenekar, 
nemzetiségi zenekar, ének- és tánc-
csoport is pódiumra lépett.

Az Oktoberfest a hagyomá-
nyoknak megfelelően bállal zárult.

A  rendezvény szervezői ezúton 
mondanak köszönetet Ronta László 
esperes-plébánosnak, Bozsó Jubi-
csics-nek Velkovski, horvát telepü-
lés plébánosának, a harkányi ál-
talános iskolából részt vett diákok-

nak és felkészítő tanáruknak, a 
Dunai Svábok Világszövetségének 
elnökének és kíséretének, a Nagy-
mányoki Kultúrcsoport tagjainak a 
fellépésért, a Harkányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat ének-
karának, valamint mindazoknak a 
tagoknak, akik segítő munkájukkal 
hozzájárultak a sikeres rendez-
vényhez.

Továbbiakban köszönetét fejezi 
ki a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek, 
a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórháznak, a Thermal 
Hotelnak, Lídia Hotelnek, Kager 
Hotelnek, Xavin Hotelnek, Ame-
tiszt Hotelnek, Dráva Hotelnek, 
Arborétum és Korona Hotelnek, a 
Zöldkert Étteremnek, a No Name 
étteremnek, az Orchidea és a Buru 
Virágboltnak, a Viktória Cukrász-
dának, az Irka-firka Írószerboltnak, 
Verok Anna vállalkozónak és Szti-
vics Mihály magánszemélynek a 
felajánlásokért.
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Konferencia a kórházban

A I V.  H a r k á n y i  P s o r i a s i s 
Konferencia és Országos Betegta-
lálkozó 2015. október 16 - 17-én  
került megrendezésre az elmúlt 
évek fejlesztéseinek köszönhetően 
megújul t  Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórház és 
Psoriasis Centrumban.

A továbbképzésen bőrgyógyász, 
mozgásszervi és kapcsolódó társ-
szakmák szakorvosai és szakembe-
rei ismertették a pikkelysömör 
kezelési lehetőségeit, valamint az 
érintett psoriasisos betegek is be-

számoltak betegségükkel kapcso-
latos problémáikról.

A rendezvény egyik célja, hogy 
minél szélesebb körben meg-
ismerjék, a bőrgyógyászat szakmai 
képviselői valamint az érintet 
betegek a harkányi gyógyvízre 
alapozott balneoterápiás kezelési 
lehetőséget, ezzel is elősegítve a 
térség gazdasági és turisztikai 
fejlődését.

A konferencia fővédnöke: Prof. 
Dr. Gyulai Roland, klinikaigazgató, 
tanszékvezető egyetemi tanár volt.

Könyvajánló
John Puller háborús veterán, 

katonai nyomozó igazi magányos 
harcos, akit nem hoznak lázba sem 
az előléptetések, sem pedig a 
plecsnik. Az alma nem esett messze 
a fájától: Puller apja legendás 
csatamén, az amerikai hadsereg 
egykori rettenthetetlen harcosa, és 
noha egy ideje már kissé viharvert 
és szenilis, Puller meg kell hogy 
feleljen az általa megtestesített 
legendának. Ami nem is esik 
nehezére: bátorsága és igazság-
szeretete a Katonai Nyomozó 
Hivatal legjobb munkatársává teszi.
Történetünk kezdetén Pullert egy 
távoli, istentől elhagyott nyugat-
virginiai bányászvároskába ve-
zénylik, hogy egymagában derítse 
fel a városban történt brutális 
gyilkosságsorozat hátterét. A nyo-
mozásban egyetlen segítsége Sa-
mantha Cole nyomozó, aki helyi 
lakosként ráadásul ezer szállal 
kötődik a gyilkosságsorozat egyik-
másik gyanúsítottjához. Ahogy 
Puller egyik hamis nyomtól a 
másikig halad, lassan világossá 
válik számára, hogy a kisvárosban 
semmi és senki sem az, aminek és 
akinek látszik: a gyilkosságsorozat 
szálai messze túlmutatnak Nyugat-
Virginián, és a háttérben egy 
globális szintű összeesküvés sejlik 
fel…

Szülői összefogással szépült meg a közelmúltban a Kitaibel Pál Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kerítése. Munkában a festőbrigád...
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„Napsugaras ősz” az általános iskolában

Hatalmas tömeg gyűlt össze 
október 16-án az iskola tornater-
mében a hagyományos, nagyszülők 
köszöntése alkalmából, ahol első-
ként az intézmény igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket és a nyug-
díjas kollégákat.

A műsor a népviseletbe öltözött 2. 
A osztály diákjainak fellépésével 
kezdődött, akik gyermekjátékokat, 
táncokat, verseket adtak elő. A má-

sik osztály Csukás István Sün Ba-
lázs című jelenetéből adott elő egy 
részletet, míg a legkisebbektől szá-
molgatós játékot és tréfás gyerek-
verseket hallhattunk. Aranyosak 
voltak, ahogy bemutatták hogyan 
tanulják ma már a számokat. A mi 
időnkben ehhez más mondókák 
voltak.

A folytatásban Batki Örs szava-
lata – A cinege cipője – és a lányok  

éneke fokozta a hangulatot. A ne-
gyedikes évfolyam ritmusos népi 
gyermekdallal szerepelt. Sokan 
mosolyogtak Nagy Bandó András 
Öreg őznek nénikéje című vicces 
versén. A két hangszert oktató tanár, 
Ignácz Norbert és Nagy Gyula 
növendékeikkel együtt szerepeltek.

Bizony sokunk szeme sarkában 
megcsillant egy könnycsepp, ami-
kor a felnőttek tiszteletéről szaval-
tak. Kedvesen beszéltek nagyma-
máról, nagypapáról az 5. B osztá-
lyosok. Mennyi igazság abban, amit 
mondtak rólunk. Nagy tapsot kap-
tak az SM tagozat szereplői énekes 
produkciójukra.

A fináléban az iskola énekkara 

lépett fel Nárai Eszter vezetésével. 

Gyönyörű énekük elvarázsolt min-

denkit, a záró számot – Legyetek 

jók, ha tudtok – együtt énekeltük 

velük.
Elégedett vendégek, boldog gye-

rekek, büszke pedagógusok közö-

sen ünnepeltek ezen a napon. A 

közönség vastapssal fejezte ki kö-

szönetét.
   

Hári Józsefné

Emlékezés az aradi vértanúkra
Az aradi vértanúkra emlékeztek a 

terehegyi temetőben, mellyel egy 
időben az új ravatalozó avatására is 
sor került.

Bereczki Ildikó lelkész és Ronta 
László esperes-plébános beszédét 
követően a Kitaibel Pál Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la diákjai az intézmény ifjúsági 

fúvószenekarával közös, magas 
színvonalú műsorával került sor a 
forradalom és szabadságharc aradi 
vértanúira való megemlékezésre.

A műsor után helyezték el - a 
város, a Fidesz és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében - a 
kegyelet virágait a temetőben fel-
állított kopjafák tövében.

Az ünnepi műsor zárásaként a 
terehegyi faluházban az új rava-
talozó megvalósításában résztvevő 
budapesti egyetemisták jutalma-
zására került sor.

Az elismeréseket Baksai Endre 
Tamás polgármester és Bereczki 
Ildikó lelkész nyújtotta át a fiata-
loknak.
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November 6. péntek -  Hotel Korona

17.00 A Haza fent, lent, kint, bent – Dr. Szabó Szabolcs 
tanár-karnagy

18.30 Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató

20.00 Középkori tánczene - HajduX zenekar
November 7. szombat - Hotel Korona

16.00  Fáy Aladár: A magyarság díszítő ösztöne  –  Ghyczy 
György festőművész

17.30 „Másnak térkép e táj”- Dr. Bíró Zoltán 
irodalomtörténész

19.00 Feldaraboljuk a végtelent -  Gryllus Dániel és Lackfi 
János

November 8. vasárnap

10.30 Szentmise a római katolikus templomban
10.30 Hálaadó istentisztelet a református templomban – 

Balog Zoltán ref. lelkész, miniszter

Református templom

15.00 Jókai Anna aktuális gondolatai
16.30 „Móduvának nagy a széje”- Kóka Rozália és a 

Virággyöngy moldvai csángó kisegyüttes

Művelődési Ház

19.00 Rudán Joe és a Harkány Bigband előadása

November 9. hétfő - Hotel Korona 

17.00 Száműzetés és haza - Vályi Nagy Ágnes ref. lelkész, 
Bázel

18.30 Menni vagy maradni? - Radvánszky Ferenc ref. 
lelkész, Kárpátalja

20.00 A Four Bones harsonakvartett előadása

November 10. kedd - Hotel Korona

Kirakodóvásár - Simon András grafikus

17.00 Mi a hazám? - Frankovics György horvát etnográfus, 
író

18.30 Hit és haza - Rosner Zsolt plébános, Máriagyűd
20.00 Berecz András mesél

November 11. szerda - Hotel Korona

17.00 Sport és hazaszeretet – Szöllősi György sportújságíró

18.30 Böjte Csaba gondolatai

Művelődési Ház

20.00 „Sebő 68”
Fővédnök: Balog Zoltán miniszter, EMMI

Főtámogatók: Nemzeti Együttműködési Alap,
Harkány Város Önkormányzata

Kérjük, adományával támogassa
a Harkányi Szabadegyetem Alapítványt

7815 Harkány, Kossuth L. u. 66. - adószám: 18398201-1-02
Számlaszám: 50800173-15189846

Köszönjük!

Információ: Bereczky Ildikó, harkanyref@gmail.com, mobil 
: +36306641232

(A műsorváltozás jogát fenntartjuk)

Rendhagyó irodalmi 
óra az iskolában

A 10. Országos Könyvtári Napok alkalmából októ-
ber 12-én a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tornatermében a Kávészünet ze-
nekar adott nagysikerű koncertet. Az együttes a 
könnyűzenei élet különleges szereplője, repertoárjuk 
szinte a teljes kötelező iskolai tananyagot felöleli, 
„szövegíróik” között szerepel Petőfi Sándor, József 
Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, s 
a sort még hosszasan lehetne folytatni.

Az intézmény tanulói több alkalommal is közösen 
énekelték a különböző, megzenésített verseket a 
zenekar tagjaival.
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Október 4-én délután, a Harkány - Ócsárd megye II-es rangadó 
(végeredmény 1:0) után, a második ütem befejezését követően Baksai 
Endre Tamás polgármester adta át rendeltetésének a sportegyesület 
öltözőkomplexumát. Az eseményen részt vettek a városban vendégeskedő 
Schrezheim (Németország) öregfiúk labdarúgó csapatának tagjai is, akik 
ajándékkal lepték meg az egyesület vezetését. A focisták délelőtt egy 
barátságos meccset is vívtak a harkányi „öregekkel” a műfüves pályán (alsó 
képünkön), ahol a hazai csapat 6 : 2-es arányú győzelmet aratott.

Asztalitenisz
2015. október 18-án rendezték 

Pécsett az asztalitenisz megyei 
utánpótlás ranglista versenyét, ahol 
Vass Anett (a képen balról a máso-
dik) képviselte a harkányi egyesü-
letet. Nem is rosszul. A versennyel 
kapcsolatban fontos információ, 
hogy ez már nem a diákolimpia 
része, azaz nem amatőr státuszú 
játékosoknak írták ki, hanem a 
versenyszerűen, nemzeti bajnok-
ságban szereplő játékosok megmé-
rettetése volt. Ezek után nem kis 
meglepetésre Anett serdülő korosz-
tályban harmadik, ifjúságiban pedig 
a második helyezést ért el. Azt is 
fontos elmondani, hogy Anettet az 
iskola Mohácshoz köti, a versenyre 
való felkészülése a Mohácsi TE 
asztalitenisz szakosztályának edzé-
sein belül valósult meg. Így ehhez a 
kiváló eredményhez az ottani edző-
munka is nagyban hozzájárult. 
Ezért külön köszönetet szeretnék 
mondani Csizmadia László, Erdélyi 
Endre és Pálos András edzőknek. 
Anettnek pedig gratulálunk!

Köpösdi sporttárs
Fotó: Pálos András



(A rendezvény batyus jellegű!)

XXXIX. Harkányi Tenkes Kupa 
Nemzetközi Sakkverseny

November 20 – 27.

Megbízott szervező: Baranya-Sakk Utánpótlásnevelő és Versenyszervező Egyesület
A verseny helye: Művelődési Ház, Harkány, Kossuth L. u. 2.

A verseny lebonyolítása: FIDE 9 fordulós svájci rendszerben
A verseny rendezője és fő támogatója: Harkány Város Önkormányzata


