
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HAVI LAPJAHírek

Harkányi
www.harkany.hu

Bemutatkozik 
az új vezérigazgató

1. oldal

Adócsökkentés jöhet 
Harkányban

3. oldal

Dimenziók szerelmese
4. oldal

100 éve tört ki 
az I. világháború

6-7. oldal

Ajánló

Szám: XXVI/ 2014/ 6
2014. június

Kerényi Erika háromdiplomás szakközgaz-
dász, húszéves vezetői tapasztalattal – melyből 
tizennégyet felsővezetőként tevékenykedett. 
Főként válságkezeléssel, hatékonyságnöve-
léssel, - javítással foglalkozott. Szívügye az 
egészségturizmus, mely témakörben több tu-
dományos cikke is megjelent.

Miként került Harkányba?
Szakmai körökből kaptam az ajánlást, mely-
nek nyomán aztán megkezdődtek a tárgyalá-
sok Imri Sándor polgármesterrel. Harkány-
ban ezelőtt csak fürdővendégként fordultam 
meg, a helyzetet viszont a megjelent hírekből 
nagyjából ismertem. Fontosnak tartom, hogy 
a szükséges változtatások ne ötletek, hanem 
végiggondolt, alapos koncepciók mentén 
menjenek végbe. Mivel a hatékony és gyors 
munka híve vagyok, gazdasági átvilágítással 
indítottam a tevékenységem, hogy az átvétel 
szakszerűen történjék. Már csak amiatt is, 
mert vezérigazgatóként a teljes vagyonommal 
felelek a munkámért.

Milyenek az eddigi tapasztalatai?
Azok a fejlesztések, amelyek másutt már le-

Átgondolt koncepció Harkány elismertségének helyreállítására

zajlottak, itt sajnos nem valósultak meg. Ez 
nyilván pénz kérdése is, de úgy vélem, Har-
kányban nem csupán egy gazdasági társaság 
nyereségéből megvalósítható fejlesztésekre 
van szükség, hanem annál többre. Ehhez el-
engedhetetlen egy integrált fejlesztési koncep-
ció, illetve az együttműködés minden érin-
tettel, hiszen az itteniek, az itt élők pontosan 
tudják, hogy mit szeretnének, mit várnak el. 
A másik a professzionális marketing hiánya. 
Ezzel nem az itt dolgozók tevékenységét sze-
retném kritizálni, hanem azt látom, hogy erre 
sokáig nem volt kapacitás és forrás, és csak a 
múlt évben indult átgondolt kommunikációs 
program a fürdő és Harkány újrapozícionálá-
sára. Ennek már látszanak az első eredményei, 
de ebből nem szabad visszavenni. 
 
A TDM egy ideje az önkormányzattal kar-
öltve megpróbálja összefogni a célokat és az 
eszközöket.
Én maximálisan szeretnék ezzel élni. Mivel 
a város életében és fejlődésében a fürdő köz-
ponti szerepet tölt be, katalizátorként szeret-
ném alkalmazni ezt az összefogást. Szeretném 
mindazoknak a terápiás tevékenységeknek a 

körét bővíteni, amelyek a vízhez kapcsolód-
nak, és ezekre építeni úgy, hogy ez legyen 
a sarkalatos motívuma a fürdőnek. Nyilván 
ez kiegészülhet élménnyel, strandjelleggel, 
de a jövőt a rekreációra, a rehabilitációra, a 
gyógy-turizmusra kívánom alapozni.

Milyen kapcsolatokat sikerült kiépíteni az 
eddigi rövid idő alatt, mennyire voltak segí-
tőkészek a dolgozók?
Segítőkész volt mindenki. A fürdőn belül lá-
tom, hogy mindenki lojális a céghez, úgy lát-
ják, hogy közös erővel előre fogunk haladni. 
Örülök ennek a hozzáállásnak, mert azokra 
szeretnék alapozni, akik itt dolgoznak, és aktí-
van, kreatívan előre tudják vinni a feladatokat.

Cél?
Egy olyan következesen felépített koncepció 
megvalósítása, amely a gyógyvízre alapozva 
széles körben ismert élményfürdővé és sza-
badidős központtá fejlesztheti a kiemelkedő 
adottságokkal rendelkező gyógyfürdőt. Én is 
szeretném, ha Harkányt rövid időn belül újra 
az ország legjobb fürdői között emlegetnék 
idehaza, és a határainkon túl egyaránt.         kj
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Bemutatkozik a gyógyfürdő új vezetője



2014-ben minden magyar ember, aki ha-
zánknak, nemzetünknek jóakarója és hős 
elődeinket tiszteli, fontosnak tartja, hogy meg-
emlékezzünk a száz évvel ezelőtt történtekről. 
Arról az időről, amikor a megszokott kereteket 
és rendet az I. világháború rettentő vihara 
felforgatta, és a rend felett őrködő karokat 
szinte megbénította, nemcsak az országban, 
hanem a családokban is. 

Idén júniusban PÜNKÖSDRE, a LÉLEK 
ünnepére készülve, az EGYHÁZ születés-
napjára emlékezünk, ezért még nagyobb át-
érzéssel gondolunk arra az időre, melyben a 
pusztító erők elszabadultak láncaikról, és a 
sátán minden furfangja tombolt a világon. 
Akkor az egész emberiség szenvedett és fo-
hászkodott a békéért, azért az új világért, me-
lyet ISTEN akart, majd lehetővé tett JÉZUS 
KRISZTUSBAN, és megvalósított az ELSŐ 
PÜNKÖSDKOR, amikor a SZENTLÉLEK 
KITÖLTETETT. Akikre KRISZTUSI HITÜK 
által a SZENLÉLEK kiáradt, azok szívében 
annak gyümölcsei teremtek. „De a Lélek-
nek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, 
béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, 
mértékletesség.” (Galata 5:22). Ezekre a nemes 
gyümölcsökre nagy szükség volt a háborús 
időkben, mert a katonák ezek segítségével 
tudták elhordozni a mindennapok terheit. 

A „modern társadalmi bölcselők” azt hir-
dették és sugallták, hogy a harcterek annyira 
befolyásolják a lelkeket, hogy el fognak dur-

vulni, és azok, kik szelíd csendes emberként 
mentek a küzdelembe, követelőző, erőszakos 
jellemmel térnek vissza. Hála az ISTENNEK 
ezekből a negatív jóslatokból semmi sem lett 
igaz, hisz a katonákban KRISZTUSI HITÜK 
által a SZENTLÉLEK nemes gyümölcsei 
munkálkodtak, és a legszörnyűbb helyze-
tekben is nyújtottak erőt a túléléshez. Ezt a 
terehegyiek levelezéseikben nagyon szépen 
megfogalmazták, a harcmezőkön való küzdel-
mükben, sebesüléseikben, betegségeikben és 
fogságukban való életmódjukkal bizonyságot 
is tettek arról. Terehegyen a szeretetből fakadó 
segítőkészségnek szép megnyilvánulása volt 
az adakozás. 1914 márciusában még kulturális 
célokra tudtak adakozni, 1916-ban Kovács 
Antal őrnagy (az 1848-49-es honvédhad-
nagyunk fi a), aki végigharcolta a háborút, 
20 koronával segítette a rászorulókat. Incé-
di Imre honvéd, terehegyi ifj út a harctéren 
szerzett súlyos, gyógyíthatatlan betegsége 
miatt otthonukban a családja ápolta, de hite 
által a testi szenvedésében is fontosnak tar-
totta, hogy 20 koronát adományozzon Isten 
dicsőségére. 1916. május 30-án lelke visszatért 
teremtőjéhez, majd mély részvéttel, katonai 
tiszteletadással helyezték örök nyugalomra a 
terehegyi református temetőben.

A korabeli hírek részletesen tudósítanak a 
legkülönbözőbb adományokról, és ezekből 
kitűnik, hogy a falu lakosai felekezeti hova-
tartozás nélkül nagy buzgalommal segítették 

a bajbajutottakat. 1918 májusában az ünnepi 
rendezvényen befolyt pénzösszeget már nem 
kulturális célokra, hanem a hadiárvák javára 
fordították.  Akiknek az életét nem ragadta 
el a gonosz öldöklés, és visszatérhettek csa-
ládjukhoz, szeretteikhez, azok a hitük által 
példásan éltek és dolgoztak a nagy tragédiák 
után is a közjó érdekében.

A két világháború közti időszakban is ha-
zafi as érzéstől fűtve adakoztak Harkányban is.  
1939 februárjában a harkányi iskolások egy 
felvidéki iskola részére nemzeti zászlót küldtek, 
a „Magyar a magyarért” mozgalom javára 
pedig a műsoros rendezvényeiken befolyt 
összegből 96 pengőt adományoztak.
1939 márciusában Mohácsi Béla harkányi 
kántortanító és felesége szakavatott betaní-
tásában és rendezésében a harkányi levente 
ifj úság „Hej, Rákóczi, Bercsényi” című darabot 
adta elő oly nagy anyagi és erkölcsi sikerrel, 
hogy 150 pengővel járulhattak hozzá az or-
szágzászló felállításához.
A haza, a család és a nemzet iránti elkötele-
zettségüket, hűségüket, követésre méltónak 
tartotta mindenki.

A háborús idők - többek közt - azt üzenik, 
hogy akikben a szeretet munkálkodik, azok 
segítséget tudnak nyújtani minden időben, 
akár háború dúl, avagy béke honol az em-
berek között.

Dezső László
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Elindult az Önkormányzat 
Ügyintézési Időpontfoglaló 
Rendszere

Az adósság elengedése után adócsökkentés jöhet Harkányban

Születésnapi köszöntőNyertes pályázatok, 
nem kell villanyszámlát 
fi zetni

Megkezdődött a szervízút átépítése a Kossuth utcában

Örömmel tájékoztatjuk kedves ügyfelein-
ket, hogy lehetőség van online ügyintézési 
időpontfoglalásra. A rendszer kiépítése a 
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0025 azonosí-
tó számú „A rugalmasságot növelő helyi, 
innovatív kezdeményezések támogatása 
Harkány Városában” elnevezésű projekt ke-
retében valósult meg. A foglalás történhet 
regisztráció nélkül vagy regisztrációval. A 
könnyebb ügyintézés érdekében ez utóbbit 
ajánljuk. A Rendszer elérhetősége: http://
varos.harkany.hu/e-ugyintezes

Bízunk benne, hogy ez a rendszer elnyeri 
tetszésüket és hatékonyabbá, könnyebbé vá-
lik ügyintézésük.

Dr. Bíró Károly 
címzetes főjegyző

Bensőséges ünnepség keretében 90. szüle-
tésnapja alkalmából május 19-én a műve-
lődési házban dr. Imri Sándor polgármester 
köszöntötte Varga Györgyné Rozika nénit, a 
Harkányi Nyugdíjasklub alapító tagját.
A városvezető a klub összejövetelén - me-
lyen az ünnepelt hol elpityeredett, hol 
megszokott, jó humorát (s inkább az utób-
bit) csillogtatta - elsőként Magyarország 
miniszterelnökének, Orbán Viktornak az 
oklevelét, majd személyes emlékplakettjét 
nyújtotta át egy szerény ajándék és virágcso-
kor kíséretében.
Ezt követően a klub tagjai - köztük dr. Sá-
rosi Mátyásné Katika, klubvezető - köszön-
tötték verssel, virágokkal Rozika nénit, aki 
nevetve jegyezte meg: „még szerencse, hogy 
kocsival hoztak, mert nem tudnám haza-
vinni ezt a rengeteg dolgot”.
Mint azt Rozi néni a Harkányi Híreknek 
elmondta, Baranyába az ötvenes évek kö-
zepén, a kulák kitelepítések idején kerültek, 
s Drávapalkonyán telepedtek le, ahonnan 
1986-ban költöztek Harkányba, amikor si-
került megvásárolni azt a házat, amelyben 
jelenleg is él.
Fiatalon, 16 évesen ment férjhez, a házas-
ságból egy lányuk született, két unokája és 
dédunokája van. 

kj

A terveknek megfelelően elindultak a mun-
kálatok a Kossuth Lajos utca Siesta Hotel 
felőli oldalán, melynek során díszburkolat, 
illetve különböző látványelemek - köztük 
például csobogó - kiépítésére kerül sor, 

Jelentősebb adócsökkentést tervez dr. 
Imri Sándor polgármester

A Harkányi Hírek információi szerint dr. 
Imri Sándor polgármester felkérte a város 
jegyzőjét, tekintse át, hogy az állami adós-
ságkonszolidációnak köszönhetően a város 
költségvetése lehetővé tesz-e általános, je-
lentős mértékű adócsökkentést a harkányi 
lakosok érdekében.
Dr. Bíró Károly főjegyző lapunknak el-
mondta, az előzetes kalkulációk szerint - az 
elmúlt közel négy év felelős gazdálkodásá-
nak köszönhetően kialakult gazdasági sta-
bilizációra alapozva is -  a polgármesterrel 
egyetértésben már júniusban javaslatot ter-

Éves szinten milliókat takaríthat meg 
nyár végétől a harkányi önkormányzat, 
köszönhetően két nyertes európai uniós 
(KEOP) pályázatnak, közölte dr. Bíró Ká-
roly, a város jegyzője.

Az egyiknél a művelődési ház épületét sze-
relik fel napelemes rendszerrel. A 35 milli-
ós program önereje 15 százalék, 5,2 millió 
volt – illetve lett volna. Az önkormányzat 
ugyanis sikerrel pályázott a Miniszterelnök-
séghez is – a közelmúlt híre, hogy ott ezt 
az összeget megítélték számukra, vagyis a 
fontos, sok pénzt megtakarító fejlesztéshez 
Harkánynak nem kell a zsebébe nyúlnia.
Ugyancsak megkapta a 15 százalékos 
önerőhöz az állami támogatást, 2,7 millió 
forintot az általános iskola napelemes rend-
szerének kiépítését biztosító pályázathoz az 
önkormányzat a Miniszterelnökségtől. A 
18 milliós beruházás itt is augusztusban va-
lósulhat meg, onnantól nem kell az iskolai 
áramfogyasztásért sem fi zetniük.

(Forrás: bama.hu)

Fotó: HH

Fotók: HH

jeszthetnek a képviselőtestület elé. Ebben a 
városvezetés az építményadó önkormányza-
ti csökkentésére tesz javaslatot a testületnek 
azon harkányiak tekintetében, akik ven-
dégtartással foglalkoznak és tisztességesen, 
rendszeresen vezetik a vendégkönyveiket. 
Az eddigi számítások szerint felmerült a re-
zsicsökkentés lehetősége is, melynek során 
a szemétszállítási díjat lehetne a harkányi 
lakosok részére csökkenteni.
A jegyző elmondta továbbá, hogy a vizsgálat 
tárgya az is, miként lehetne a harkányiaknak 
az üdülőtelepen, illetve a szőlőhegyen lévő 
ingatlanjai építményadóját is csökkenteni. 
Ami viszont biztosnak látszik, a víkendte-
lep funkcióját a város továbbra is meg kí-

amelyek által tovább szépül a belváros. A 
kivitelezés várhatóan a nyár közepén befeje-
ződik, addig is mindenki szíves megértését 
és türelmét kéri az Önkormányzat.

(HH)

vánja tartani, ezért oda állandó lakosnak 
történő betelepülést az önkormányzat nem 
támogatja. Ezért a jövőben állandó lakos-
ként bejelentkezők már nem kaphatnak 
építményadó kedvezményt, de a már eddig 
beköltözöttek az adókedvezményeiket nem 
veszítenék el.
Mint ismeretes, Harkány Város Önkor-
mányzata az elmúlt időszakban nem először 
dönt a harkányi lakosok terheinek enyhíté-
séről, hiszen 2013-ban, még az állami adós-
ságátvállalás előtt szüntette meg a kommu-
nális adót.
Az adócsökkentést érintő konkrét javasla-
tokról lapunk következő számában olvas-
hatnak. kj



Harkányi Hírek2014. JÚNIUS

4

Ballonos hétvége 
Harkányban

A dimenziók szerelmese

Fotókiállítás 
a művelődési házban

Két helyszínen zajlott az idén, május máso-
dik felében első alkalommal megrendezett 
hőlégballonos hétvége programsorozata, 
amelynek keretében olyan illusztris vendég 
is a városba látogatott, mint Farkas Bertalan, 
az első magyar űrhajós. A kozmoszt megjárt 
egykori vadászpilóta a rendezvény sajtótá-
jékoztatóján olyan történeteket is elmesélt, 
amelyek eddig nem kerültek napvilágra. 
Kérdésre válaszolva nemcsak saját kísérle-
teinek máig ható eredményeiről beszélt, ha-
nem megvitatták az egyre nagyobb gondot 
jelentő űrszemét kérdéskörét is.
Az esemény legnagyobb attrakcióját termé-
szetesen a színes hőlégballonok jelentették, 
melyek talpra állítása minden alkalommal 
szépszámú nézősereget vonzott a városi ren-
dezvénytér ballonos szegletébe. A bátrabbak 
természetesen repülhettek is, míg a kevés-
bé merészek a függeszkedést választhatták, 
melynek során meghatározott magasságba 
emelkedhettek a kosarakban helyet foglalók.
A rendezvényhez természetesen „kísérőmű-
sorok” is dukáltak, mind a téren felállított, 
mind a strandfürdő színpadán egymást kö-
vették a különböző előadások. Fellépett töb-
bek mellett a Garden, a Csak Apa Kedvéért 

Június 3-án Mayer Mihály nyugalmazott 
püspök és Dohány Zoltán esperes-plébá-
nos nyitotta meg a művelődési házban Tám 
László, Oscar-díjas fotóművész 
Jeruzsálem – Jézus nyomában című fotó-
kiállítását. A tárlaton több mint két tucat 
művészi alkotást tekinthetnek meg az ér-
deklődők.  

kj, Fotó: HH

Futó László Pál harkányi múzeumában egy 
teljesen új világba csöppennek a látogatók, 
ami nemcsak a többdimenziós képeknek, 
hanem az idős mester magával ragadó, 
egyedi tárlatvezetésének is köszönhető.
Laci bácsiról kevesen tudják, hogy már ifj ú 
korában vonzotta a színek izgalmas világa. 
A pécsi Széchenyi Gimnáziumban töltött 
évek alatt már az érettségi előtt a neves festő, 
Gebauer Ernő magániskolájának tanulója 
volt három éven keresztül.
A középiskolát követően okleveles erdőmér-
nöki képesítést szerzett, s a forradalom már 
Sopronban érte, ahol adjunktusként dol-
gozott a helyi főiskola ábrázoló geometria 
tanszékén. Meséli, a megtorlástól tartva az 
intézmény számtalan tanulója és oktatója 
Ausztriába menekült, sőt a helyi lakosok 
áttelepülését a város vezetése is segítette. 
Köztük volt az anyósa és felesége is a gye-
rekekkel, kislánya ekkor 4, fi a 2 éves volt. Ő 
pár hónappal később a főiskola igazolásá-
val utazott ki, hogy hazahozza a családját. 
A kaszárnyába érve – ahol a menekülteket 
elhelyezték – azonban hűlt helyüket találta, 
a család ekkor már Zürichben tartózkodott. 
Mint kiderült, felesége egy nap az udvaron 
találkozott Kánya Kálmán egykori külügy-
miniszter feleségével, aki elmondta, hogy 

Svájc hajlandó 4000 menekültet befogadni, 
s javasolta a jelentkezést.
Zürichben a felesége kijelentette, amíg az 
oroszok Magyarországon vannak, addig ő 
nem jön haza. A család együtt maradt…
Hamarosan állást is ajánlottak számá-
ra Zürichtől alig 30 kilométerre egy nagy 
faipari üzemben, s a kisvárosban lakást is 
kaptak. Az évek során Zürichben doktori cí-
met szerzett a helyi egyetemen, sőt habilitált 
is, majd ugyanott tanársegéd lett. Egyszerre 
oktatott, illetve gyakorlati munkát is végzett. 
Közben pedig festett: portrékat, csendéletet 
és háromdimenziós képeket, amelyeket egy 
bérelt helyiségben állított ki…
Egy alkalommal a képeit egy végzett kép-
zőművész tekintette meg, aki a következőt 
tanácsolta:
Nézd, Laci! Kiváló portréfestő több százezer 
van a világon, miként tájkép és csendélet-
festő is. Ellenben három dimenzióval senki 
sem foglalkozik.
Azóta a hármat már a négy, sőt az öt és a 
hatodik dimenzió is követte, ennek köszön-
hetően a harkányi múzeumban ma már a 
világon egyedülálló alkotások tekinthetők 
meg.
Tudod – mondja – helyszűkével vagyok, 
szükség lenne még egy helyiségre, mert 
a vallási témájú képeknek már nem jutott 
hely. Remélem, ebben támogat majd az ön-
kormányzat, miként tette azt mindig, hiszen 
Pécs helyett is éppen a város befogadó kész-
sége miatt építettem fel a múzeumot Har-
kányban.                                                            kj

és a Belmondo zenekar, illetve mulatós zene 
is szórakoztatta a táncolni vágyókat.
A péntektől vasárnapig tartó programsoro-
zat utolsó napja már a gyermeknap jegyé-
ben telt, a strand színpadán ekkor lépett 
közönség elé Eszményi Viktória és Heilig 
Gábor, valamint az Aztapaszta együttes.   kj

Elhunytak
2014.05.05. Tátrai Józsefné Móricz Margit 

(Ady Endre utca 106.)
2014.05.13. Szűcs Jánosné (Alkotmány utca 5.)
2014.05.20. Horváth Imre (Dráva utca 7.) 
2014.05.27. Béres Sándor Árpád 

(Barátság utca 6.)

Házasságot kötöttek
2014.05.02. Vass Beáta és Weisenbach György
2014.05.10. Kocsándi Kinga 

és Szöllősi Norbert Ernő
2014.05.15. Fricska László és Lang Mária 
2014.05.24. Varga Nikoletta és Pintér László

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető

Anyakönyv

Fogadóórák júliusban

Dr. Imri Sándor polgármester fogadóórája:
2014. július 2. (szerda) 15.00-17.00

Vargáné Kovács Mária 
alpolgármester fogadóórája:
2014. július 9. (szerda) 15.00-17.00

Dr. Bíró Károly jegyző fogadóórái:
2014. július 2. (szerda) 08.00-12.00
2014. július 9. (szerda) 08.00-12.00
2014. július 16. (szerda) 08.00-12.00
2014. július 23. (szerda) 08.00-12.00
2014. július 30. (szerda) 08.00-12.00

Fotó: HH

Fotók: HH



Új beutalási rend és kezelés ütemező 
program bevezetése

A kórházba érkező betegek ellátásának javítása 
érdekében az intézmény új beutalási rendet  
dolgozott ki és vezetett be, amely igazodik a 
rehabilitációs szakkollégium irányelveihez.   
Hangsúlyos eleme az elsőbbségi rehabilitá-
ció fontossága, amely esetében a bekerülési 
idő három hónapon belülire csökken. Az új 
beutalási rend szakmai felügyeletét Dr. habil. 
Vekerdy-Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció 
és Fizikális Medicina Tanszékvezető egyetemi 
docens látja el. 
A betegek kezelésének ütemezésére egy új 
programot fejlesztettek ki, amellyel a kezdeti 
nehézségek és hibák kijavítása után hatéko-

gyógyász főorvos, és Kálmán Anita okleveles 
gyógytornász ismertették a kórházban zaj-
ló sokrétű terápiás lehetőségeket, melyeket 
eredményesen alkalmaznak többek között a 
meddőségi problémák és egyéb kismedencei 
idült gyulladások és összenövések, valamint 
endometriosis okozta panaszok kezelésére. 

Kiemelt szerepet kapott és jelentős érdeklődést 
váltott ki a tudományos ülésen a női vizelet-
tartási és ürítési (inkontinencia) problémák 
és a - sokszor titokban tartott - nemi szervi 
süllyedések (sérvek) új, innovatív eljárásokkal 
történő sikeres, nem sebészi kezelése is. E 
témában a harkányi előadók (Dr. Varga Péter, 
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A nőgyógyászatban alkalmazható 
balneológiai és fi zioterápiás keze-
lések

2014. május 21-én került megrendezésre a 
Magyar Nőorvosok Társasága 30. Jubileumi 
Nagygyűléséhez kapcsolódó szatellit konferen-
cia „Balneo-fi zioterápia lehetőségei a krónikus 
nőgyógyászati betegek ellátásában” címmel 
a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfür-
dőkórház és a Parádi Állami Kórház közös 
szervezésében.
A rendezvény fő támogatója a Batthyány-Th an 
Alapítvány volt, a Batthyány családot pedig 
Batthyány-Schmidt Margit képviselte, aki 
egyben a Magyar Női Unió elnöke.

Hazai és külföldi szakorvosok, közöttük neves 
nőgyógyászok, valamint egyéb szakterületek 
(reumatológus, balneológus-fi zioterápiás) 
szaktekintélyei is nagy számban vettek részt 
a rendezvényen. A konferencián elsősorban a 
nőgyógyászatban még kevésbé ismert, ellenben 
eredményesen alkalmazható konzervatív bal-
neológiai és fi zioterápiás kezelési lehetőségek 
kerültek bemutatásra. 

A Parádi Kórház szerepét és lehetőségeit Dr. 
Rabóczki Anita főigazgató asszony, vala-
mint Dr. Suskó Mihály nőgyógyász főorvos 
ismertette, korábbi, nemzetközi folyóiratban 
is közölt vizsgálataikról Dr. Zámbó László 
főorvos számolt be.

A Harkányi Gyógyfürdőkórház részéről Dr. 
Péter Iván főigazgató, Dr. Varga Péter nő-

A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

Kálmán Anita) mellett igen hasznos tapaszta-
latokról hallhattunk beszámolót Dr. Németh 
Zoltán, Bécsben és Győrben tevékenykedő 
nőgyógyász főorvostól, aki a módszer hazai 
úttörőjeként is ismert.

A konferencia szakmai programját követően 
az ide érkező vendégeknek alkalmuk nyílt a 
harkányi gyógyvíz és az alkalmazott kezelések 
kipróbálására is.

A szakmai nap zárásaként a résztvevők közös 
vacsorán vitathatták meg a nap eredményeit.
A rendezvénynek a Xavin Hotel*** adott méltó 
környezetet.

nyabb és egyszerűbb lesz a betegek kezelésének 
ütemezése. A régi program cseréje már időszerű 
volt, az új programunk modern, felhasználó- 
barát, és kommunikál az orvosi nyilvántartási 
szoft verünkkel is.

Pikkelysömörrel élők Országos Ta-
lálkozója

2014. május 31-én a Semmelweis Psoriasis 
Klub szervezésében rendezték meg a Pikkely-
sömörrel élők Országos Találkozóját, ahol a 
Harkányi Psoriasis Klub nyolc fővel képviselte 
magát a Gyógyfürdőkórház támogatásával.
A psoriasis ma még nem gyógyítható, csak 
tünet mentesíthető, ami azt jelenti, hogy ha 
el is tűnik, kiújulásra hajlamos, így a betegség 

vagy annak lehetősége a beteget akár egész 
életén át elkíséri. A beteg ezért egy mások 
által is látható, gyógyíthatatlan betegség miatti 
szorongásban él.
Ennek következményei nemcsak a kezelés 
anyagi és időigényességében, hanem a több-
ségében munkaképes korú betegek inter-
perszonális kapcsolataiban és a társadalmi 
érvényesülési kudarcaiban is jelentkeznek.
A beteg „tájékozatlansága” miatt, mely vonat-
kozik a betegségére, és annak kezelési lehető-
ségeire, sokszor kiszolgáltatott, az indokoltnál 
súlyosabb helyzetbe kerül.
A psoriasisos beteg az orvosi kezelés mellett 
tehát más segítségre is szorul, melyet leginkább 
saját betegtársaitól kaphat meg.

(X)

Fotók: HH
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 Az I. világháború kitörésének fő okai a 
NAGYHATALMAK terjeszkedési igényei 
voltak, melyek az államok között ellentéteket 
szítottak. Ezeket a háború kitörést megelőző 
időszakban végbement gyors gazdasági, ipa-
ri és kereskedelmi fejlődés idézte elő, mert 
az államokat új nyersanyaglelő és piachelyek 
megszerzésére késztette, mely mindig vala-
mely állam érdekeibe ütközött. Az önös ér-
dekek a gyarmatpolitikát is megváltoztatták. 
Különböző nemzeti eszmék is fokozták az 
ellentéteket, azzal a szándékukkal, hogy más 
országokból területeket akartak kiszakítani, 
illetve azok megszerzésével új államot, vagy 
államokat kívántak alapítani. Minden törek-
vés a világ újrafelosztására irányult.
   A háború előzményei már 1914 előtt kö-
zel ötven évvel elkezdődtek, azokkal az ese-
ményekkel és diplomáciai tárgyalásokkal, 
melyek fokozatosan Európát két ellenséges 
táborrá változtatták. Valósággá lett, hogy a 
baráti országok ellenséggé, az ellenségesek 
pedig baráttá formálódtak, és várták azt a 
pillanatot, amely okot ad a másik táborral 
való leszámolásra. Ennek végrehajtására az 
államok folyamatosan szövetségeseket ke-
restek maguknak.
    A világháború kitörése előtt az államok 
saját érdekeinek megvalósítására két szövet-
séges rendszer alakult ki:
KÖZPONTI HATALMAK (Németország, 
Osztrák - Magyar Monarchia és Olaszor-
szág, ez utóbbi 1915. április 26-án cserben-
hagyta, mert az antant oldalára állt, később 
Törökország és Bulgária csatlakozott.) Ro-
mánia is baráti szerződésben állt a Monar-
chiával, de a harmadik balkáni háború után 
az ellenfélhez pártolt. 
ANTANT (Anglia, Franciaország, Orosz-
ország, Szerbia, Montenegró, Görögország, 
majd csatlakozott hozzájuk Olaszország, Ro-
mánia, Japán az Egyesült Államok és még 
több kisebb állam- szinte az egész világ.)
    Alig kevesebb mint öt évtized diplomáciai 
és gazdasági csatározásokkal teli hosszú útja 
és egyes országok háborúskodása vezetett 
1914. június 28-ához, amikor Szarajevóban 
Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolta az 
Osztrák – Magyar Monarchia trónörökösét, 
Ferenc Ferdinándot és feleségét. Ez a gyil-
kosság felgyorsította a politikai eseménye-
ket, és égni kezdett az a gyújtózsinór, mely 
felrobbantotta a világ rendjét. A gyilkosságot 
követően, június 23-án az Osztrák - Magyar 
Monarchia ultimátumot küldött Szerbiának, 
melyre a szerbek nem adtak kielégítő választ. 
Félelmükben a szerbek július 24-én általános 
mozgósítást rendeltek el az Osztrák - Ma-
gyar Monarchia ellen, majd ezt követően 
július 25-én Őfelsége Ferenc József is részle-
ges mozgósítást rendelt el Szerbia ellen, mely 
július 28-án vette kezdetét. Súlyosbította a 
helyzetet az a tény, hogy kiderült, Oroszor-
szág is mozgósított az Osztrák - Magyar Mo-
narchia ellen július 26-án részlegesen, majd 
30-án általánosan. Erre a hírre a Monarchia 
július 31-én általános mozgósítással reagált. 
Ezek után KITÖRT AZ I. VILÁGHÁBORÚ: 
július 31-én Németország, augusztus 1-jén 
Franciaország, augusztus 2-án és 3-án Ang-

100 éve tört ki az I. világháború

lia mozgósította haderejét.
    A következő időszakban a bevonulások 
elszólították Terehegy hadköteles lakosainak 
minden tagját. Terehegyről 72 fő vonult be 
és közülük 10-en hősi halált haltak.
Ez a helyzet véget vetett a családok minden-
napi nyugodt életének. 1914.március15-én 
rendezett ünnepi műsor szereposztásában 
négy olyan fiatalember neve olvasható, akik 
később részt vettek a háborúban: Ifjú Kaszás 
János, aki huszár őrmesterként szerelt le 
1918-ban, Incédi Imre, Lévai Lajos és Váradi 
Lajos ők márciusban még a jövőjüket tervez-

gették, színdarabot játszottak és mulatoztak, 
nem gondoltak arra, de nem is tudhatták, 
hogy az életükben utoljára vettek részt te-
rehegyi rendezvényeken, hisz mindhárman 
életüket áldozták a hazáért.

A családok helyzetét még az is nehezítette, 
hogy az Osztrák - Magyar Monarchiában 
50 évről 55 évre emelték a hadkötelezettség 
korhatárát. A napi gondok és a mezőgazda-
sági munkák terhei a családanyákra, illetve 
a nőkre és az itthon maradt idős emberekre 
hárultak, mert a hadköteles férfiak a vérrel 
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Darvas Miklós

PÜNKÖSDI ZSOLTÁR
Ha Te nem tartasz meg
Ha nem vigyáznak a Te szemeid
Kinek is munkálkodnék tovább 
Nagyszükségemben eljöttem hozzád
Hogy a könyörgőnek illesd meg szívét és szá-
ját
Nincsen más java, mint a szó
Mi ajkáról eddig jóra bírni jött
Téged áldott ég és föld
És minden teremtett állatot

A szarvas fi ú
Ki messzi útról patakodból inni jött
Utánad, érted szomjazott anyánk
Ne hagyd elvérezni ezt az édes, szent hazát
Megcsonkították
Borítsd be gyolccsal, mint fi ad sebét
És örök időkre dicsérni fog minden magzata

Nem tud e földtől elszakadni
Nem tud más poharából inni
Nem tud más nyelveken szólni
Csontokba, porba kapaszkodik
A Te csodádhoz ragaszkodik
Ha rá is gyújtják házát szomszédjai
és elűzték otthonról testvérei

Pirkadjon fel kívánságunk veled
Mint a dicsőség ötvenedik napján
Mert lelkünk, értelmünk a sötétség fogja
Kegyes Mária itt vagyunk
Szentlélek látására, üdvösség tanulására
Nagy bajunkban most hozzád fordulunk
Egymástól többé el ne szakadjunk
Vezess engem is haza
Otthon legyek végre, akár a Te fi ad

2014. JÚNIUS

áztatott harctereken szenvedtek. A háború 
alatt fontos szerepe volt a levelezésnek, ez 
volt az egyetlen kapocs a családok és a há-
borúban küzdő családtagok közt. E levelek 
valós információkat közvetítettek az otthoni 
gondokról, a harcterek bizonyos eseménye-
iről, sebesülésekről, hősi halottakról és a ka-
tonák érzelmeiről.
    A hadba vonuló katonák lelki állapotát 
és a haza iránt érzett kötelezettségüket sze-
retném érzékeltetni a terehegyi Rigó Lajos 
által írt két levéllel. Az első levél, melyet a 
harctérre vonulása előtti napon 1914. július 
30-án írt Terehegyre ifj ú Kaszás János ko-
májának. 
(A terehegyiek számára ez volt a harctérre 
indulással kapcsolatos első információ.) 

Pécs, 1914. VII.30.         
Kedves komám!
Nem tudom mi lesz velem. De úgy érzem, 
hogy a múlt szombaton utoljára fogtuk meg 
egymás kezét mi már pénteken az az 31-én 
útnak indulunk Szerbia felé, ha az Isten és 

a hazánk iránti kötelesség úgy akarta arról 
senki sem tehet. Bocsáss, ha vétettem vala-
mit, mert a száz meg száz halál között Istentől 
áldva legyetek mindnyájan kik még odahaza 
bíztok az életben. Csak a haza legyen szabad, 
ha meghalunk is. Ha még bírsz levelet írni, ha 
elmegyünk is címem úgy lesz, mint a túlolda-
lon leírom. Mire levelemet megkapod, lehet, 
hogy felettem már egy csomó varjú is károg.
    Isten áldjon kedves komám és az egész csa-
ládot.

Rigó Lajos
 
    A következő levelet három hónappal ké-
sőbb 1914. október 30-án már a szerb harc-
térről írta Terehegyre Kaszás József komá-
jának

Kelt 1914.okt.30.
Kedves komám!
Kívánom a Jó Istentől, hogy ezen pár sora-
im a legjobb egészségben találjon benneteket. 
Kedves komám kérlek, tudasd, hogy kedves 
bátyád hova rukkolt be, mert írta, hogy 26-

án már Ő is berukkol, elég baj az, hogy már 
őrájuk is szükség van, de erről nem tehetünk, 
vigasztalódjatok azon hitben, hogy a haza 
iránti kötelesség szerint történik, és majd ha 
ide kerülne is bízva a Jó Istenben, hogy majd 
az megsegíti őt is. Én is 3 hónap óta a golyók 
milliói között Isten segítségével még most meg 
vagyok és bízva a jobbulás reményében, és ha 
éppen a sors úgy hozza, hogy meg kell is hal-
ni, a Hazáért meg halni dicső halál. Kedves 
komám írj és tudass a Jánosról is Ő jó helyen 
van, az Isten vezérelje mindkettőjüket, míg 
viszont láthassuk egymást.
   Most Isten veled az egész családnak jó egész-
séget kíván a távolból szerető komád a sírig.

Rigó Lajos 
   
   Megható sorokat írt Rigó Lajos, de hála 
Istennek életben maradt - nem károgtak a 
varjak felette, viszont négy éven át küzdött 
a háború szörnyű csatáiban.
     A háború kitörése után a poklok pokla 
zúdult a FÖLDRE, és az emberi békesség 
hosszú időre elszállt, majd helyére halált 
és szenvedéseket hozó gonosz, rabló erők 
léptek, melyek négy év alatt felperzselték a 
VILÁGOT.

Dezső László    

A levelek szövegét eredeti helyesírással közöl-
jük.  (szerk.)
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Tonino Picula (SDP)és Dubravka Suica(-
HDZ) horvát képviselők azt kérték az Eu-
rópai Parlament plenáris ülésén,hogy „a 
kilencvenes évek háborúi során ellopott 
horvát kulturális javak visszaszolgáltatása is 
képezze részét a Szerbiával folytatott csatla-
kozási tárgyalásoknak”. Picula szerint 1993-
ig több mint  22 ezer múzeumi tárgyat és 
több mint 3 ezer kulturális kincset tulajdo-
nítottak el Horvátországtól. Ezek többségét 
2008-ig ugyan visszakapta az ország, azóta 
azonban jelentősen lassult a folyamat - fo-
galmazott a politikus.               (Vasas Csaba)

Igazi kavalkádba cseppentek mindazok, 
akik május utolsó napjaiban kilátogattak a 
Zsigmondy sétány szabadtéri színpadához. 
Mert volt minden, mi szem-szájnak ingere: 
a kulturális, sport és szórakoztató progra-
mokon kívül főzőverseny, sőt az állatbará-
tok örömére még kutyakiállítás is. Idén első 
– s remélhetően nem utolsó – alkalommal 
ugyanis Harkány adott otthont a magyar 
kutyafajták CAC kiállításának. Az őspark-
ban kialakított impozáns futtatóban szebb-
nél szebb kutyusok versengtek a közönség 
és a zsűri kegyeiért.
A sétányon eközben bográcsokban – köztük 
egy 600 literesben – készültek a finom étkek, 
boszorkányos gyorsasággal dolgozták fel az 
alapanyagokat az amatőr és a profi szaká-
csok egyaránt. A kulináris élvezetekhez  ter-
mészetesen jóféle nedű is dukált, amelyből 
szintén nem volt hiány, neves borászatok 
költöztek be az erre az alkalomra felállított 
„borfaluba”.
A hagyományokhoz híven a fesztivál al-
kalmával került sor a város májusfájának 
kitáncolására is. Ezúttal is számtalan szala-
got – köztük a testvérvárosokét, melyeknek 
képviselői szintén részt vettek a rendezvé-
nyen – lengetett a szél.

Az elrabolt kincsek 
az uniós csatlakozási 
támogatásért cserébe?

Harkányi Városi 
Könyvtár ajánlja

Fesztivállal köszöntötte a nyarat 
május hava Harkányban

Új gyógycentrum 
nyílik a városban

Az idei fesztivál különlegességét a 3+2 
együttes jubileumi koncertje jelentette. A 
népszerű zenekar 30 évvel ezelőtt az első 
magyarországi turnéja alkalmával ugyan-
ezen a színpadon lépett közönség elé. A ze-
nekart dr. Imri Sándor polgármester külön 
köszöntötte, s a város nevében egy hatalmas 
tortával lepte meg. Az együttes több órás, a 
közönség ütemes tapsával jutalmazott, fer-
geteges előadással viszonozta a szíves ven-
déglátást.                                                           kj

Akupunktúra és Természetgyógyászati Cent-
rum néven július közepén új intézmény nyit-
ja meg kapuit városunkban a Tenkes Thermal 
Kft. kivitelezésében.

Mint azt dr. Debreceni László, az intézmény 
tulajdonos vezetője a Harkányi Híreknek 
elmondta, a beruházás által egy húszéves 
álom válik valóra az Új Széchenyi Terv pá-
lyázati programnak köszönhetően. A kft. 
2012-ben pályázott sikeresen az Egészség-
turisztikai Fejlesztési Program keretei között, 
melyhez az önkormányzat kiváló partnernek 
bizonyult, számos segítséget nyújtva, amely 
remélhetően a jövőben is megmarad.
A tájékoztatás szerint az új centrumban az 
orvosi rendelőkön kívül wellness, illetve ter-
málmedence, tíz hotelszoba és a szükséges 
kiszolgáló egységek lesznek megtalálhatók 
egy tágas, nagy park társaságában. A beru-
házásnak köszönhetően 15 fő számára nyí-
lik munkalehetőség, mondta el Debreceni 
László.
Az orvosi aktivitást elsősorban a mozgás-
szervi betegségek esetében igen jó hatásfok-
kal bíró akupunktúrás, valamint különböző 
természetgyógyászati módszerek – egyebek 
mellett homeopátia, biorezonancia, gyógy-
masszázs és –torna, tangentoros terápiás 
fürdőkád – jelentik majd. Mindezekkel az 
új módszerekkel bővíteni kívánják a harkányi 
terápiás lehetőségeket, amelyekhez pluszként 
az aktív kikapcsolódási, relaxációs lehetősé-
gek feltételrendszere is adott az erre igényt 
tartó vendégkör számára.
A centrum megvalósítása 2013 szeptemberé-
ben indult, s különlegessége, hogy a fűtésre és 
klimatizációra szolgáló energia forrása geo-
termikus, a földből nyerik, már elvégezték a 
munkálatokat, sőt a szükséges használatba 
vételi engedély is megérkezett. A módszer a 
városban precedens értékű, a helyi adottsá-
goknak köszönhetően a 15 szonda elhelye-
zéséhez mindössze 25 méterre kellett lefúrni, 
szemben az országos 80-120 méteres átlaggal.
Debreceni László elmondta, az energiaszol-
gáltatóktól való függetlenedés jegyében a 
jövőben kiépül a napenergiát felhasználó 
rendszer is.                                                        kj

Magyar Múzsák
Magyar királynék és nagyasszonyok 
10. kötet
Szilágyi Rita

Évszázadokat átívelve, magyar költők életé-
nek legfontosabb asszonyairól lesz itt szó: 
többek Balassi Bálint legnagyobb szerelmé-
ről, Losonczy Annáról, akit a költő Júliának 
nevezett, Csokonai Vitéz Mihály Lillájáról, 
Vajda Juliannáról, de olvashatunk a legna-
gyobbak, a romantikus költők asszonyairól 
is, így a feleségek feleségéről, Petőfi Sándor-
né Szendrey Júliáról is. 
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Arany az arany?

Asztalitenisz

IV. Családi Sportnap

Talán sokan elgondolkodtak azon, hogy 
vajon az olimpiai érmek tényleg aranyból, 
ezüstből, bronzból vannak? Az amerikai 
Dillon Gage Metals, érmékkel foglalkozó 
vállalat fellebbenti a fátylat a titokról:

Az aranyérem 92,5 százaléka ezüst, 1,34 

Május 12-én játszotta az utolsó fordulóját a 
tavaszi idényben a Harkány SE asztalitenisz 
szakosztálya. Nem kevesebb volt a tét, mint a 
harmadik hely megszerzése. Ennek előzmé-
nye az volt, hogy gyakorlatilag a 2014-ben az 
asztaloknál eddig nem találtunk legyőzőre. 
Bár így is vesztettünk pontot egy technikai 
problémának köszönhetően, ahol a feltéte-
lek nem voltak adottak a forduló lejátszá-
sára. Ennek ellenére matematikai esélyünk 

2014.05.17. Eredmények
Sorverseny:
A kilenc feladatból álló ügyességi sorver-
senyen főleg a hölgyek voltak létszámbeli 
túlsúlyban, ahol a „Villámlányok” harkányi 
aerobikos csapata szerezte meg a harmadik 
helyet. A képzeletbeli dobogó második fokára 
a „Csodacsapat” léphetett, míg a bajnok a 
tavalyi győztes drávaszabolcsi „LK BEAT” 
formáció lett.
Asztalitenisz:
Ebben a sportágban gyerek és felnőtt kategó-
riában indulhattak a játékosok, ahol a verseny 
kiírása értelmében minden fiú versenyző min-
den szettben 4 pont előnyt ad leány riválisának 
az esélyegyenlőség szellemében. /Ez a felnőtt 
kategóriára is érvényes volt/  A fiatalok lelkes 
játékának köszönhetően Panghy Barnabás /
Harkány/ a harmadik, Vass Anett /Dráva-
szabolcs/ a második, míg Lempek Melissza 
/Harkány/ az első helyet szerezte meg.
A felnőttek között rendkívül küzdelmes és Állandó programok:

Hétfő:  

16.00 - 17.30 óra
Az U15 korosztály labdarúgó edzése
17.00 - 19.00 óra
Karate
19.00 - 20.00 óra 
Aerobik

Kedd:

17.00 - 18.00 óra
Az U13 korosztály labdarúgó edzése
16.30 - 18.00 óra 
Az U21 korosztály labdarúgó edzése

Szerda:

17.00 - 19.30 óra
Asztalitenisz edzés
17.30 - 19.00 óra
Karate
19.00 - 20.00 óra
Aerobik

Csütörtök:

17.00 - 18.00 óra
Az U13 korosztály labdarúgó edzése
19.30 - 21.00 óra
Kézilabdaedzés

Nyári programok 
a szabadtéri színpadon

A sportcsarnok 
rendezvényei

Június 20. Német táncház
Június 27. Horvát táncház

Július 04. 
Brassdance fúvószenekar koncert
Július 12. Magyar táncház
Július 18. A siklósi Ifjúsági Koncert-
fúvószenekar hangversenye
Július 26. 
Horvát táncház - Baranya Táncegyüttes

Augusztus 01. 
Csak Apa Kedvéért koncert
Augusztus 09. 
Rockin’ RockCats koncert
Augusztus 15. Német táncház
Augusztus 23. A siklósi Ifjúsági Kon-
cert-fúvószenekar hangversenye

A rendezvények 20.00 órakor kezdődnek 
a Zsigmondy sétány szabadtéri színpa-
dán, a műsorváltoztatás jogát a szerve-
zők fenntartják!

A rendezvények ingyenesek. Mindenkit 
várunk szeretettel!

Harkányi Kulturális és Sportközpont

2014. JÚNIUS

végtelenül kiélezett mérkőzéseket láthattunk, 
ahol Horváth Balázs /Harkány/ állhatott a 
dobogó legalsó fokára, őt előzte meg Haj-
du Dániel/Drávaszabolcs/, és a legnagyobb 
serleget ebben az évben Hekler Máté /Drá-
vaszabolcs/ emelhette a magasba.
Dekázóverseny:
Nem kis meglepetésre ebben a versenyszám-
ban is a gyerekeké volt a főszerep. Egészen 
pontosan csak egy gyereké. Hiszen Belák Gá-
bor 42 dekázása a harmadik helyre volt elég, 
akit Vass Szilárd 57 labdatartása a második 
helyre emelt, míg a fiatal Körmendi Attila 
teljesítménye messze kimagaslott a többiek 
közül, így ő szerezte meg az első helyet egy 
142-es sorozattal, amit a remek közönség egy 
emberként számolt.
Bátor fiatal jelentkezőkben sem volt hiány, 
amit mi sem példáz jobban, mint az, hogy 
a   „Legfiatalabb Dekázóbajnok” címet Nagy 
Levente nyerte.

Köpösdi Sporttárs

százaléka arany, a maradék pedig réz. 
Az ezüstérem 92,5 százaléka ezüst, a többi réz. 
A bronzérem 97 százaléka réz, 2,5 százaléka 
cink és 0,5 százaléka ón.

Szóval, amit sokan hittek, sajnos, nem igaz. 
Az olimpiai bajnokok érmei nem aranyból 
készülnek, de remélhetőleg ennek ellenére 
sportolóink kedvét ez nem szegi a 2016-os 
Rio de Janeiró-i nyári olimpián.

volt, de csak akkor, ha megverjük a biztosan 
második helyezett Mágocs csapatát, és az 
utolsó fordulóban a stílusban nem nekünk 
álló Kozármislenyt. A szakosztályunk szár-
nyalt ! Az esélytelenek nyugalmával álltunk 
asztalhoz, és végül 10 : 8 arányban legyőztük 
az előttünk állót. Az utolsó fordulóban pe-
dig fogainkat összeszorítva, egymást bíztat-
va tettünk pontot a 2013/2014 bajnoki évad 
végére, ahol a szintén 10 : 8-as eredménynek 
talán egy kicsit jobban örültünk, megszerez-
ve ezzel a hőn áhított harmadik helyet.

Köpösdi Sporttárs

Kövesse Harkány Városa és az Önkormányzat napi aktualitásait és a nagyvílág híreit a Város hi-
vatalos honlapjain: www.harkany.hu, illetve a Harkányi Hírmondón, www.harkanyihirmondo.hu-n.

Kövessen minket az interneten!

Fotó: HH
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A mohácsi határkikötőben 2013. január 1-jén 
kezdte meg működését a magyar-horvát Kap-
csolattartási Szolgálat, tavaly októbertől pedig 
közös határ menti járőrszolgálaton vesznek 
részt a két ország rendőrei. A szolgálatot ellátó 
rendőrök egymás nyelvét beszélik, így nem 
okoz gondot a két ország  területén történő 
intézkedés. Hamarosan pedig a duboševica-ud-
vari határforgalmat is közösen ellenőrzik majd.
 
 A mohácsi határkikötőben működő Közös 
Kapcsolattartási Szolgálati Helyet 2013. január 
1-jén nyitották meg. A szolgálati hely feladat-
körét a  magyar és a horvát kormány között 
a határokat átlépő bűnözés elleni harcban 
történő együttműködésről szóló megállapo-
dás határozza meg. Az  együttműködés során 
a magyar és horvát rendőri szerveknek így 
közvetlen kapcsolatfelvételre és adatkérésre 
nyílt lehetőségük. Dario Ljubić, a  szolgálati 
hely horvát koordinátora elmondta, horvát 
részről a pélmonostori határrendészet hat 
rendőre teljesít szolgálatot Mohácson. Hoz-
zátette azt is, hogy az egyik feltétel a magyar 
nyelvtudás volt a magyar kollégákkal történő 
mindennapos kommunikáció érdekében.
Garamvári Gábor rendőr alezredes, a Mohácsi 
Rendőrkapitányság vezetője elmagyarázta, 
hogy lényegében egy horvát és egy magyar 

Sikeres a közös horvát-magyar járőrszolgálat és közös kapcsolattartási szolgálat
kolléga ül egy  irodában. - Ha a két ország 
között bármiféle adat-, információkérés tör-
ténik, az ide fut be. Miután egymás nyilván-
tartásait kezelni tudjuk, sokkal  gyorsabb az 
ellenőrzés. Így egy magyar állampolgárral a 
horvát tengerparton történő intézkedés során 
pillanatok alatt visszaigazolható például az 
is,  hogy érvényes-e a vezetői engedélye – 
fejtette ki a rendőr alezredes. Elmondta azt 
is, hogy „hármas tagolódást” szeretnének, 
így már Szerbiával is  folynak a tárgyalások. 
Erre építve pedig egy dunai rendészeti fórum 
kialakítása zajlik jelenleg. Ez azt jelentené, hogy 
valamennyi Duna menti tagállam egy szer-
vezetbe tömörülne, és a későbbiekben innen 
történne a teljes Duna-szakaszra vonatkozó 
információnak a szortírozása.
 Közös járőrszolgálat
A mohácsi kapcsolattartó hely mellett a hor-
vát-magyar államhatártól számított 10 kilo-
méteres távolságig havonta egy alakommal 
magyar és horvát  rendőrök teljesítenek közös 
járőrszolgálatot. Erre Horvátország július 1-jei 
európai uniós csatlakozásával egyidejűleg nyílt 
lehetőség. Az első közös  járőrözés tavaly ok-
tóber 4-én volt Magyarország területén Sárok, 
Majs, Ivándárda településeken, majd Horvát-
ország határ menti területén  folytatódott.
Garamvári Gábor szerint ezáltal a mélységi 

üldözéseket sokkal hatékonyabban végre tudják 
hajtani, illetőleg az információcsere sokkal 
gyorsabb. - Én  azt gondolom, nagyon pozitív 
a fogadtatása a lakosság körében annak, hogy 
a másik oldal határrendészete is megjelenik 
egy-egy településen. A magyar oldalon azt 
kérem, hogy álljanak meg a településeken, 
beszélgessenek az emberekkel, az egész tevé-
kenységnek legyen egyfajta szolgáltató jellege 
– tette hozzá az alezredes.
Hamarosan „egymegállásos” lesz az udvari 
átkelő
Horvátország uniós csatlakozása nem jelentett 
automatikus csatlakozást a schengeni övezet-
hez, így a magyar-horvát államhatár továbbra is 
schengeni  külső határ marad. A vámellenőrzés 
megszűnt, így az utasoknak 2013. július 1-je 
óta már csak a rendőri ellenőrzés idejére kell 
megállniuk a  határátkelőhelyeken.
Dario Ljubić és Garamvári Gábor is megerő-
sítette, hogy hamarosan a duboševica-udvari 
határforgalmat is közösen felügyelik majd, de 
konkrét  időpontot még nem tudtak mondani. 
Az úgynevezett egymegállásos ellenőrzés ér-
telmében a hazánkból kilépő utasok a horvát 
határátkelőn szabadon áthaladhatnak, majd 
csak a magyar oldalon kell megállniuk. 

(Vasas Csaba)



Július elején ismét megrendezik a már ha-
gyománnyá vált nagyszabású Harkányi Fürdő-
fesztivált. A július 12-13-i hétvégén változatos 
könnyűzenei programokkal, folklór műsor-
ral és a villányi térség legjobb boraival várja 
Harkány városa a különleges fürdőélményre 
váró vendégeket.

Az idén 21. alkalommal megrendezésre 
kerülő fesztiválon koncertek, táncbemutatók, 
gyermekműsorok szórakoztatják a fürdőzőket. 
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő nagyszín-
padán fellép a 2013-as X-faktor legsikeresebb 
csapata, a ByTheWay, akik a tizenéves közönség 

Pezsgő hangulatú Fürdőfesztivállal indul a 
nyár Harkányban

számára ígérve önfeledt szórakozást, a köny-
nyűzenét kedvelő idősebb korosztály számára 
pedig Presser Gábor és Rúzsa Magdi koncertje 
biztosít színvonalas kikapcsolódást. A kevésbé 
populáris zenék kedvelőinek Majka, valamint 
a Pannonia Allstars Ska Orchestra garantálja 
a jó hangulatot. Az előbbi rap műsorával, az 
utóbbi csapat pedig a tradicionális ska és a 
dancehall, reggae, dub dallamokat, valamint 
a magyar népzene és a jazz elemeit keverve 
táncoltatja meg a közönséget. 

A kétnapos fesztiválon a népszerű hazai zenei 
együttesek mellett a környező településeken és 

a Harkányon működő hagyományőrző nép-
táncegyüttesek is fellépnek, akik felvonultatják 
a tájegység népművészetének értékeit. 

Amíg a fürdőben könnyűzenei- és folklór 
műsorszámok szórakoztatják a közönséget, 
addig a belvárosban bálok és kirakodóvásár 
teszi teljessé a rendezvényt. A fürdő mellet-
ti Zsigmondy-sétányon kézműves vásár és 
bor utca fogadja a látogatókat. A programok 
mindkét napon bállal és tűzijátékkal záródnak.

A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő a nyári 
szezonban hosszabbított nyitva tartással várja 
kedves vendégeit.



Hangulatképek a májusi rendezvényekről


