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Zajlik az élet a városban minden szinten
A drávai harcok 70. évfordulója 

alkalmából ünnepi megemlé-
kezésre került sor április második 
hetében a II. világháborús hősök 
bolgár katonáinak harkányi nyug-
helyén.

Az eseményen a bolgár fél ré-
széről - többek mellett - beszédet 
mondott Nikolaj Nencsev védelmi 
miniszter, Biszerka Beniseva 
nagykövet asszony (képünkön), a 
magyar Honvédelmi Minisztérium 
képviseletében dr. Töll László 
ezredes, valamint Harkány Város 
Önkormányzatának képviseleté-
ben Éva Ferenc alpolgármester 
tartott megemlékezést.

A felszólalók nem csak az 
egykori világégésben a magyar-
országi csaták során - melynek 
közel fele a drávamenti harcok 
idején vesztette életét - elhunyt, 

több mint 3300 bolgár harcosra 
emlékeztek, hanem az azóta történt 
változásokra is. Ennek során el-
hangzott, hogy mindkét állam ma 
már közös értékek mentén tevé-
kenykedik mind a katonai, mind a 
civil szférát illetően.

A kerek évforduló alkalmából 
rendezett ünnepi esemény -  ame-
lyen számos egykori veterán, il-
letve a harcok során életét áldozó 
leszármazottja is megjelent – ka-
tonai tiszteletadás melletti koszo-
rúzással és bolgár ortodox isten-
tisztelettel zárult.

A jelentős nemzetközi érdeklő-
déssel - a tiszteletadáson számos 
külföldi tévétársaság képviseltette 
magát - kísért esemény mellett 
több másik program is országos 
érdeklődést váltott ki. Ezek körébe 
tartozik a májusban lebonyolításra 

kerülő „Gyermekáldás hete 2015.” 
elnevezésű rendezvény.

Mint a programsorozat szerve-
zése során kiderült, sokan még 
„szakberkekben sem voltak tisztá-
ban” azzal a ténnyel, hogy milyen 
képességekkel rendelkezik a har-
kányi gyógyvíz.

Ugyan a psoriasis (pikkelysö-
mör) kezelésében kimagasló ered-
ményeket felmutató vízről már  vi-
lágszerte mind többen szereztek 
tudomást, a gyermekáldást segítő 
hatásról még keveset hallani.

Remélhetően erről a „csodatevő 
jótéteményről” is lehull a lepel az 
előttünk álló hónap során - a soro-
zatról lapunk 4. oldalán részletes 
program olvasható -, s mind 
többen keresik fel a várost határon 
innen és túlról is. Mert szemünk fé-
nye a gyermek. Miként a város...
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Siker az országos döntőben!
A Kitaibel Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
történetében első alkalommal ju-
tottak országos döntőbe az intéz-
mény tanulói közül - ráadásul 
rögtön ketten.

Az április közepén lezajlott 
megmérettetésen Tegzes Kata és 
osztálytársa, Kati Linda 6. osz-
tályos tanulók 2. és 3. helyezést 
értek el a Jedlik Ányos Országos 
matematika és fizika versenyen, 
Nyíregyházán.

Felkészítő tanáruk: Monostori 
Eszter.

Gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk a diákoknak!

Április 24. - népi hiedelmek
A néphagyomány az igazi tavasz 

kezdetét mindig is Szent György 
napjától, április 24-től számította. 
Az állattenyésztéssel foglalkozó 
népek körében, az időjárástól és a 
legelők állapotától függően ez idő 
tájt hajtották ki a jószágokat a téli 
szálláshelyekről, ekkor történt a 
pásztorok, béresek megfogadása, 
vagy a juhbemérés, bár más ne-
vezetes napok is ismertek voltak, 
mint például a zöldcsütörtök, vagy 
a nagypéntek.

Szent György napját a magyar 
néphit rontásra, varázslásra al-
kalmas időpontnak tartotta. Jel-
legzetes megnyilvánulása ennek a 
hitnek a harmatszedés – különféle 
mágikus célzattal. Harmatot szed-
tek a tejhaszon érdekében.

Az Ormánságból való leírás 
szerint: „Akinek gyenge vetése 
van, az Szent György napján éj-
félkor menjen ki a mezőre egy 
lepedővel és ahol szép vetést talál, 
azon húzza végig maga után a 
lepedőt, rá a saját vetésére, hogy a 
harmatot rávigye, akkor szép lesz a 
gabonája”. Az e nap hajnalán lepe-
dővel szedett harmatból a kenyér-

tésztába cseppentettek, hogy 
szebbre süljön a kenyér. E sokfelé 
ismert hiedelem mellett van olyan 
század eleji leírás Borsod megyé-
ből, mely szerint a harmattal po-
gácsát készítettek, amit megszá-
rítva, megsózva adtak a tehénnek, 
hogy jól tejeljen.

Szent György éjszakáján külö-
nösen féltek a boszorkányok ron-
tásától. Az Ormánságban úgy tar-
tották, hogy akinek a kapufélfáját 
ezen az éjszakán a boszorkányok 
megfaragták, annak ezzel elvitték a 
tejhasznát. Közismert hiedelem, 
hogy a boszorkányok különböző 
tárgyakból (például kútágas, 
lepedő, kötény) tejet tudnak fejni. 
A boszorkányok rontása ellen vé-
dekeztek a már említett zöld 
ágakkal, füstöléssel, fokhagy-
mával, a tejesköcsögök gyógy-
füvekkel (pl. úrnapi füvek) való 
kimosásával.

Szent György napját a néphit 
alkalmasnak tartotta a földbe 
rejtett kincs keresésére, melyről 
úgy hitték, hogy minden hetedik 
évben Szent György-napkor lángot 
vet.

Nyuszis buli
A Harkányi Óvodában március 

végén „Családi nyuszi-bulis” 
napot szerveztünk első alka-
lommal. A nyuszi várás egyébként 
is nagy várakozással tölti el a 
gyerekeket, ez alkalommal még 
érdekesebb és izgalmasabban 
alakult. A Nyuszi birodalom létre-
hozása a gyerekek saját, otthoni 
plüssjátékaival történt. A kiállítást 
mindenki megtekinthette az új 
épületszárnyban.

Délelőtt a csoportokban az 
óvónők irányításával húsvéti nép-
szokások felidézése, különböző 
tevékenységek végzése, például 
tojásfestés, gicázás, foszlóskalács 
sütés, díszek készítése, locsolóvers 
tanulása volt soron.

Délután az óvodapedagógusok 
„Nyusziéknál szép a világ” című 
előadását nézhették meg gyerekek- 
szülők egyaránt, majd az udvarban 
zenés, énekes kíséret közben 
feldíszítettük a húsvéti fát a gye-
rekek által készített hímes tojá-
sokkal, melyet tojáskereső játék 
követett.

A hűvös idő sem vette el ked-
vünket. Sok szülő részt vett a 
rendezvényen, ahol egy kis baráti 
beszélgetés mellett frissítőt és 
nagyon finom süteményeket is 
fogyaszthattak. A gyerekek pedig 
az új játékot, a légvárat vehették 
birtokukba. Köszönet illeti az 
SzMK segítő tagjait.

Hauptman Ágnes 
óvodavezető
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Túl az 50000. 
látogatón

Március 30-án délelőtt üdvözöl-
hette 50 000. látogatóit a gyógy-
fürdő. Dr. Kovács Attilát és 
feleségét Hegyi Ákos vezérigaz-
gató ajándékcsomaggal és okle-
véllel köszöntötte a fürdő már-
ványcsarnokában.

Továbbra is őrzik a régi hagyományt
Az idei évben a fiatalabb kor-

osztály képviselői közül alig egy 
tucattal lehetett találkozni húsvét 
másnapján, akik locsolkodási cél-
lal járták a várost.

Egykor pedig Harkány-szerte 
nagy volt a sürgés-forgás, még 
tojásgyűjtő versenyek is lezajlot-
tak, ami végül a tojásdobáló 
versenybe torkollt. Ennek lényege, 
hogy a kétforintost - vagy, ahogy 
egymás között hívtuk: Bélást - a 
tojás közepébe kellett beledobni. 
Akinek a legjobban sikerült, meg-
ehette a nyereményét.

A locsolkodásnál a legkülön-
bözőbb illatú „pacsulik” kerültek 
felhasználásra, amit idővel fel-
váltott a szódáspalack.

A jelenlegi folyamatokat figyel-
ve úgy tűnik ez a hagyomány is 
hamarosan a múlt homályába vész.

Szerencsére páran az idősebb 
korosztály közül még hódolnak 
egy régi szokásnak, a peckázásnak, 

akik az idei évben az egyik vendég-
látó egység udvarában mérték ösz-
sze céldobóló képességüket.

Harkányi alkotók az Art Siklós 
képzőművészeti kiállításon

Közel három tucat művész 
mutatkozott be április közepén a 
siklósi várban az Art Siklós mű-
vészeti program keretében, akik-
nek körében idén első alkalommal 
Knotik Ildikó is megtalálható volt.

A tehetséges harkányi alkotónak 
ebben az évben „fut a szekere”, 
hiszen a mostani már a második 
bemutatkozási lehetőség. (Legu-
tóbb a gyógyfürdőben volt meg-
tekinthető önálló tárlata.)

Az ifjú hölgy mellett még egy 
harkányi kötődésű - ma már Szi-
getváron élő - kiállító, Vanyur Ist-
ván szobrászművész alkotásai kap-
tak helyet a vár ódon falai között.

A kiállítás külön érdekessége, 
hogy a harkányi alkotók művei 
mellett egykori tanáraik - Ábra-
hámné Karli Mária és Vida Dezső 
képei is megtekinthetők.

Vida Dezső tanár úr erre az 
alkalomra elhozta legújabb alko-
tását, a „Göntér relikviái” című 
festményt is.
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Május 25. hétfő
15.00 óra Polgármesteri köszöntő
Kitaibel Pál Általános Iskola 
fellépése .
Harka népdalkör és Harka nép-
táncegyüttes ,  Apró Paták - 
pünkösdi királyválasztás , Megyer 
követői hagyományőrző szak-
osztály .
17-18 óra Bíró László katolikus 
családreferens püspök előadása: 
Erősítsük a fenyegetett életet és 
családot (az utóbbi, hónapok 
egyházi megnyilatkozásainak 
fényében).
18.30-19.30 Szentmise a római 
katolikus templomban római 
katolikus templom.
19.30-22.30 Hanga Banda magyar 
népi zenekar magyar táncház, a 
művelődési házban.
Kézműves kirakodóvásár, népi 
kézműves foglalkozások.
Május 26. kedd
11.00 óra Gyógytorna.
15.00 óra Vízi torna.
17-17.45 Simon András: Életed 
üzenete .
17.45-18.30 Tóth Ferenc Liszt 
díjas karnagy , a Kodály Zoltán 
Nemzetközi Gyermekkórus Fesz-
tivál alapítója: A bölcsődal csodája 
(A 21 hetes alig 20 cm-es magzat 
meg tudja különböztetni a méhen 
kívüli és a méhen belüli hangokat, 
így születéskor a hangjukról 
felismeri szüleit).
18.30 óra Bodogán László görög 
katolikus parókus tart istentisz-
teletet .
20.00 óra Harkányi Big Band 
előadása a művelődési házban.
Május 27. szerda
11.00 óra gyógytorna
14.00 óra zenés vízi torna.
14 -16.00 művészetterápia

17-17.30 Dr. habil Varga Péter 
nőgyógyász főorvosa (Harkányi 
Zsigmondy Vilmos Gyógykórház) 
a Harkányi Zsigmondy Vilmos 
Gyógykórház nőgyógyászati osz-
tályának eredményei.
17.30-18.30 Dr. Szabó István 
nőgyógyász professzor, A Magyar 
Nőorvos Társaság örökös tiszte-
letbeli elnöke: Hazánk demográfiai 
helyzete. A koraszülések okai, 
következményei.
20.00 óra "Csak apa kedvéért" 
koncert.
Május 28. csütörtök
10.00 óra művészetterápia
11.00 óra gyógytorna
14.00 óra zenés vízi torna
1 7 - 1 8 . 0 0  Ta p o l y a i  E m ő k e 
pszichológus, pasztorál pszicho-
lógus, szexológus: Remélni vagy 
nem remélni, A remény szerepe a 
fogantatásban.
20.00 óra Flamenco est apécsi 
Flamenco Sopianae közreműkö-
désével.
Május 29. péntek
11.00 óra gyógytorna
14.00 óra zenés vízi torna
17.00 óra Dr. Velkey György a 
Magyar Kórházszövetség Elnöke, 
a Magyarországi Református 
B e t h r e s d a  G y e r m e k k ó r h á z 
főigazgatója.
18.00 óra A gyermekáldás gyer-
mekgyógyász szemmel Lakatos 
Enikő református lelkész, PHD 
hallgató SOTE: A meddőség 
paradigmái.
20.00-23.00 Salsa-Latin Táncház
Május 30. szombat 
11.00 óra gyógytorna
14.00 óra zenés vízi torna 
15.00 óra Bodor Andrea Lili 
psz ichológus ,  dúla ,  szülés-
felkészítő. 

Boldizsár Imre szociális munkás, 
addiktológiai konzultáns.
6 gyermek szülei - Anyává, apává 
válás, hogyan születik egy család - 
interaktív előadás 
16.30 Sztárvendégek műsora: 
Polyák Lilla és Homonnay Zsolt
18.30-19.30 Záró istentisztelet a 
harkányi református templomban 
21.00-02.00 óra Tornádó bál a 
Zsigmondy sétánynál
Május 31. Vasárnap 
14-17.00 óra Hastánc gála a 
Harkányi Gyógyfürdőben.

Bár nem tartozik a kultúránkhoz a 
keleti hastánc, de az anyasággal, 
nőiességgel forr össze. A régi 
időkben a szülő nő vajúdását 
segítették táncukkal a táncosok, és 
jótékony hormonharmonizáló 
hatása is van a mozdulatoknak, 
ezért ezen a napon a fürdőbe 
hastáncos délutánt tartunk, és 
lehetőség lesz a Schikhat tánc 
tanulására is. 

A programban közreműködő 
munkatársak: 
Dr Antalfai Márta által kidolgozott 
művészetterápiás foglalkozásokat 
tartja: Gellért Lívia pszichológus 

Gyógytornászok:  Hóborné 
Kálmán Anita, Heinek Amáta, 
Nagy Szilvia, Korcsmáros Ágnes.

A rendezvény támogatói:
EMMI Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma,
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.,
TDM Harkány,
Zsigmondy Vilmos Gyógyfür-
dőkórház Harkány,
Pannon Filharmonikusok,
 Harkány Város Önkormányzata.
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

Szakmacsoportos képzés
Március utolsó napjaiban a 

Gyógyfürdőkórházban kétnapos 
szakmacsoportos képzést tartott a 
Szociális Háló Egyesület Pécs 
„Felnőtt ápolás a beteg otthoná-
ban” címmel, amelyen a dolgozók 
térítésmentesen vettek részt.

Az előadásokon érintették az 
eszköznélküli újraélesztés témáját, 
az otthonápolás lehetőségeit, 
valamint a beteg gyógyászati és 
egyéb ápolási igényeinek lehe-
tőségeit, továbbá a team-munka 
jelentőségét.

A pikkelysömör tüneti 
kezelése a Harkányi 
Gyógyfürdőkórházban

A kórház szabadon választható 
elméleti kreditpontos (20 pont) 
továbbképzést hirdet szakdol-
gozóknak „A pikkelysömör tüneti 
kezelése a Harkányi Gyógyfür-
dőkórházban” címmel 2015. május 
6-án, szerdán. A részvételi díj: 
3500 Ft, mely a helyszínen, a 
regisztráció során fizetendő. A 
gyógyfürdőkórház dolgozóinak a 
képzés ingyenes. A jelentkezési 
határidő:2015.április 30. További 

információk a kórház honlapján: 
www.harkanykorhaz.hu

Jelentkezés és további 
információ: Balogh Nikolett – 
minőségirányítási vezető 

E-mail cím: 
minosegiranyitas@harkanykorhaz
.hu 

Tel.: +36/72/580-900/846 
Fax:72/580-949

Levelezési cím: 
7815 Harkány, Pf.: 15.

Tavaszi felfrissülés a Harkányi Rehabilitációs Központban a 
Magyar Női Unió ajánlásával!
A Harkányi Gyógyfürdőkórház 2015. június 8-21. között a 

női fittség és az intim egészség jegyében változatos 

csomagokkal és programokkal várja az hozzánk érkező 

hölgyeket. Programjaink:

Női intimegészség program (2015. június 8 - 14.)

A kismedencei keringés javítására, a testtudat-fejlesztésére 

és a medence alapi izomzat erősítésére.

· 6 éjszaka szállás, teljes ellátással, reform étkezéssel

· Állapotfelmérő orvosi vizsgálat opcionálisan 

külön térítés ellenében

· Napi csoportos intim torna 

· Heti 3 iszapnadrág

· Heti 3 hasmasszázs (kontraindikáció esetén 

gyógymasszázs)

· Heti 2 autogén tréning (pszichológussal)

· Heti 2 csoportos dietetikai tanácsadás

· Heti 2 hahota joga

· A kezelések és programok közötti szabad időben 

gyógyvizes medencefürdő (szakorvossal 

egyeztetve) A csomag ára: 99 000 Ft

Fitt test program (2015. június 15 - 21.)

Alakformáló gyakorlatok, egészségtudatos életvitel és 

tanácsadás.

· 6 éjszaka szállás, teljes ellátással, reform étkezéssel

· Állapotfelmérő orvosi vizsgálat opcionálisan 

külön térítés ellenében 

· Napi csoportos nordic walking 

· Napi csoportos alakformáló tréning

· Heti 3 gyógymasszázs

· Heti 2 relaxáció (pszichológussal)

· Heti 2 csoportos dietetikai tanácsadás

· Heti 2 hahota jóga

· A kezelések és programok közötti szabad időben 

gyógyvizes medencefürdő (szakorvossal 

egyeztetve) A csomag ára: 99 000 Ft

A csomagok ára tartalmazza az új épületben való szállodai 

színvonalon történő elhelyezést, napi háromszori étkezést és a 

kezeléseket. Jelentkezés és további információ:

www.harkanykorhaz.hu, marketing@harkanykorhaz.hu  

vagy a 72/580-950 telefonszámon.

Beteg - 
tájékoztató 
előadások
Helyszín: betegebédlő
Időpont: minden hét keddi és 
csütörtöki napja – 14 óra
Május 5. Dr. Madarassi-Papp Edit 
„Fogyni kéne, de  hogyan?”
Május 7. Jaksits Ibolya Szociális 
támogatások
Május 12. Bély Zsófia Fájdalom és 
a mozgás kapcsolata
Május 14. Gotthardt Anita Pso-
riasis betegség
Május 19. Dr. Nyárfás Géza A 
mozgás, mint csodaszer
Május 21. Jeneiné Harsányi Anikó 
Hypertonia kezelésének dieto-
terápiás vonatkozásai (Magas 
vérnyomás)
Május 26. Keczeli-Mészáros 
Brigitta Helyes vércukormérés 
technikája
M á j u s  2 8 .  K á l m á n  A n i t a 
Vizelettartási problémák



2015. április

6

Vers-, próza- és mesemondó verseny
A művelődési házban rendezték 

meg tíz iskola részvételével április 
közepén a területi vers- és pró-
zamondó versenyt a felső tagoza-
tos diákok, illetve a mesemondó 
versenyt az alsós nebulók számára.

A megmérettetésen a harkányi 
tanulók két második és egy har-
madik helyezést értek el, felké-
szítőjük Bába Istvánné volt.

Eredmények:
5-6. osztály, vers: Nikolics 

Marina első helyezés, próza: 
Szentgyörgyi Fanni első, Petruska 
Lukács második, Csetényi Enikő 
harmadik hely. Különdíjat kapott 
Makai Liliána.

7-8. osztály, próza: Vitányi 
Botond, Rácz Roland, Grecsó Erik 
első, Heffner Fanni második, 
Kungler Petra harmadik hely. Vers: 
Klieber Laura első, Both Csanád 
második, Gáspár Boglárka, Várnai 
Regina harmadik hely.

Az alsósok mesemondó ver-
senyén helyezést elért harkányi 
diákok: 2. osztály: II. Batki Örs, 
Harkány. Felkészítette: Batikné 
Mamuzsits Mónika.

4. osztály: II. Fekete Zalán, 
Harkány. Felkészítette: Balázsné 
Rucz Ágnes. III. Schneider Petra, 
Harkány. Felkészítette: Vadkerti-
Tóth Beáta. 

A Városi Könyvtár szolgáltatásai és díjai
Térítési díjak - Beiratkozás
Ingyenes: 16 év alatt és 70 év felett, 
Regisztrált munkanélküliek, 
MVGYOSZ tagok  (Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége),
SINOSZ tagok  (Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövet-
sége).
Komplett: (internethasználattal)
Felnőtt: 3000 Ft/év  
Diák: 1500 Ft /év, 
Nyugdíjas: 2000 Ft/év

ALAP:
Felnőtt: 1000 Ft/év 
Diák: 500 Ft/év
Nyugdíjas (70 év alatt) 800 Ft/ év
A beiratkozási díjak a befizetéstől 
számított 1 évig érvényesek.
Késedelmi díj: Könyvenként 
hetente 20 Ft, DVD, CD, naponta 
100 Ft
Internet: 100 Ft/ óra

Fénymásolás, nyomtatás, scan:
Fekete-fehér: A/4 20 Ft/ oldal,
A/3 40 Ft/ oldal
Színes:
A/4 120 Ft/ oldal
A/3 240 Ft/oldal
FAX:
Belföldre: Első oldal 200 Ft, 
minden további oldal 100 Ft

Külföldre: Első oldal: 800 Ft, 
minden további oldal 200 Ft
Ha otthonában, vagy ismeretségi 
körében, vannak olyan 
feleslegessé vált könyvek,  színes 
folyóiratok, amelyeket szívesen 
odaadna a könyvtárunk részére, 
kérjük jelezze felénk! Előre is 
köszönjük!
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Római Katolikus 
Plébánia  májusi 
programjai: 

Május 3. Anyák napja. Kö-
szöntjük az édesanyákat és égi 
édesanyánkat: Máriát. Időpont: 
10.30 óra

Május 9. A Pécsi Egyházmegye 
VII. Máriagyűdi Gyalogos zarán-
doklata. Indulás Harkányból: 
12.00 órakor a katolikus temp-
lomtól.

Május 16-17. Ministránsok lel-
kigyakorlata Püspökszentlászlón.

Május 17. Ünnepi szentmise: 
Urunk Mennybemenetele. 10.30 
óra

Május 24. Ünnepi szentmise: A 
Szentlélek eljövetele: Pünkösd-
vasárnap. Időpont: 10.30 óra

Május 25. Pünkösdhétfő - A 
Termékenység Hete programso-
rozat keretén belül: 17-18 óráig 
Bíró László családreferens püspök 
előadása: ”Erősítsük a fenyegetett 
életet és családot (az utóbbi hó-
napok egyházi megnyilatkozá-
sainak fényében)” címmel.

Helyszín: Római katolikus 
templom.

18.30 óra Püspöki szentmise a 
római katolikus templomban.

Május 31.  Szentháromság 
vasárnapja. Ünnepi szentmise: 
10.30 óra

LELKIISMERET
Az imádság ereje

A hívő ember minden nap imád-
kozik legalább egyszer, lefekvés 
ellőtt. Végigtekinti aznapi életét, jó 
és helytelen cselekedeteit, kéri 
Isten segítségét másnapra, ha 
ugyan lesz még számára másnap. A 
keresztény ember tudatában van 
annak, hogy bármelyik nap az 
utolsó lehet az életében.

Legtöbb ember valószínűleg 
egyoldalú beszélgetést folytat 
Istennel, inkább olyannak érzi, 
mintha palackpostából üzenne egy 
hajótörött, hátha valaki majd meg-
találja a segélykérését.

Fogadni mernék, a legtöbb ima 
segítségkérés és nem köszönet az 
életért. Az emberi természetből 
következik ez, mert akinek jól 
mennek a dolgai, többnyire elfelejt 
imádkozni, Istennel beszélni. Nem 
mondanám ezt hálátlanságnak, 
inkább feledékenységnek.

Hazánkban és a világban nagyon 
sok ember van egyedül fizikailag, 
de főleg lelkileg. A magányos 
embernek egyetlen menedéke az 
Isten. Rettenetes lehet annak az 
embernek az élete, aki magányos, 
és mégsem fordul Istenhez párt-
fogásért és vigaszért.  Talán még a 
magukat vallásosnak tartó emberek 
is bizonyos kétellyel gondolnak az 
imádság erejére, nem hiszik el, 
hogy Isten minden Őhozzá intézett 
imát meghallgat és válaszol rá, még 
akkor is, ha a „vevőkészülék” nem 
alkalmas éppen a vételre. Az 
imádság ereje nem csorbul a sze-
mély alkalmatlanságán. Meglehet, 
hogy a „modern” világunkban 
másképp gondolkodnak egyesek az 
imádságról. Ha a fogyasztói társa-
dalmat nézzük, akkor valóban 
nehéz elképzelni, hogy a résztvevő 
személyek Istenhez fordulnak, 
miközben Istennek egyáltalán nem 
tetsző munkát végeznek. Pl.: Kor-
rupt hivatalnok, hazug politikus, 

csaló bankár stb. Más kérdés 
viszont, vajon a sok egybehangzó 
imának, könyörgésnek van-e 
f o g a n a t j a .  N e m  t u d o m  e z t 
elképzelni úgy, mint nyomás-
gyakorlás céljából elküldött táv-
iratot vagy e-mail üzenetet vala-
mely felsőbb hatalomhoz, mert 
Isten aligha változtatja meg a 
véleményét egy-egy sokakat érintő 
kérdésben. Azt azonban hiszem, 
hogy a sok egybehangzó kérés 
mégis megindítja Isten szívét és 
meghallgatásra találnak az áll-
hatatos, kitartó imák. A sok ima-
lánc, az imahetek, az imaévek 
szervezői is mind ezeket teszik: 
kitartóan imádkoznak, még akkor 
is, ha vannak, akik gúnyolódnak 
mindenen, ami láthatatlan, ami 
természetfölötti. Így a csodákban 
sem hisznek, talán még akkor sem, 
amikor éppen velük történik.

A keresztényeknek örvendez-
niük kell, hogy vannak még, akik 
imádkoznak azokért az emberekért 
is, akik ezt nem teszik meg. Olyan 
világban lenne jó élni, ahol az 
emberek sokasága imádkozik, 
életét, munkáját, hazáját Istennek 
ajánlja fel.

Ronta László
esperes-plébános
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Térfigyelő 
rendszer

Pályázaton nyert pénzből éjjel is 
látó kamerarendszer épült ki a 
Kitaibel Pál Általános Iskolában, 
tájékoztatta lapunkat Remmert 
Ferenc alpolgármester.

A térfigyelő rendszer preventív 
jelleggel üzemel, s az intézmény 
vagyonbiztonságát hivatott szol-
gálni.

Válogatás a
könyvtár új 
könyveiből

Pótlások és friss ültetések
A Kossuth Lajos utcában az 

egyik vendéglátó egység környe-
zetében a korábban eltávolítottak 
pótlására került sor, míg a Zsolnay 
Vilmos utcában új fákat ültettek a 
közelmúltban az önkormányzat 
munkatársai.

Az utóbbi rész várhatóan már 
jövőre különleges arculatot mutat, 
hiszen a telepített fafajták gyorsan 
fejlődnek.

Tavaszváró húsvéti játszóház
A területi feladatokat ellátó 

Villányi Családsegítő Szolgálat 
Gyermekjóléti Szolgálata - amely 
önálló szakmai tevékenységet 
folytat - április elsején a művelő-
dési házban látta vendégül a térség 
hátrányos helyzetű gyermekeit.

A tavaszváró játszóház nagy 
sikert aratott az ifjúság körében, 
akiket a szervezők Ribizli bohóc 
műsorával is megleptek.

A rendezvény támogatói: 
Művelődési Ház Harkány, Óvoda 
Harkány, Príma Pékség Harkány, 
Tornyos Pékség Harkány, Malom 
Dohány Bt. Harkány, Ó-Malom 
Kft. Harkány, Fiatalos Lendület 
Egyesület Villány, Pfeiffer Tamás, 
Magyarbóly, Drávaszabolcsi Ön-
kormányzat, Szaporcai Önkor-
mányzat, Alsószentmártoni Ön-
kormányzat.

Továbbra is tart a leselejtezett könyvek vására, valamint az 
ajándékba kapott könyvek kiárusítása. Válogasson kedvére, 

szépirodalmi, - gyermek,- és szakkönyveinkből.
Folyamatosan bővülő készlettel várjuk Önöket.

Figyelem!
Könyvtárunkban a fénymásolás, és a faxolás mellett már 

scannelni is lehet.
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Jótékonysági jazz est 

Április 18-án  az általános iskola 
javára rendeztek jótékonysági estet 
a Korona Hotelben. A jó hangulatú, 
„finom zenékkel” fűszerezett elő-
adás osztatlan sikert aratott a szép-
számú közönség körében.

Az előadáson fellépett: Ignácz 
Norbert - fuvola, valamint Nárai 
Eszter és növendékei: Faragó 
Emanuella, Kanyar Katalin, Zoric 
Szonja, Szabó Adrienn, Bognár 
Balázs és Kovács László.

Ölelés

Most jó,
mert vagy,
mert látlak,
mert hallak,
mert álmodhatom.
 
Mert álmodhatom,
hogy vagy,
hogy látlak,
hogy hallak,
hogy nem jön a holnap.
 
Nem jön a holnap,
csak ma van mindig,
mert megállt az idő,
s örökké mondható:
most jó, most nagyon jó.

G. C. 2014.
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Egy megérdemelten elismert sportember
Baranya Megye Labdarúgásáért 

Díj bronz fokozatát vehette át a 
közelmúltban Gellén Antal, a har-
kányi U11-es labdarúgó csapat 
edzője, aki egyben az utánpótlás 
felügyeletét is ellátja.

Anti az aktív focizással a két-
ezres évek első évtizedének köze-
pén hagyott fel egy sajnálatos, ám 
kényszerű műtétet követően. A 
sportember azóta játékvezetői, 
illetve A licenszes edzői képesítést 
is szerzett, így nem csoda, hogy a 
mindennapi munkavégzést köve-
tően hol ilyen, hol olyan minőség-
ben a pályán található. A díjazott 
sportpályafutása során NB II-es és 
NB III-as csapatokban szerepelt 
(Beremend, Siklós, Harkány). 
Pillanatnyilag a jövő reménységeit 

oktatja, s nem kis elismeréssel 
hangjában jegyezte meg lapunk-
nak, hogy kollégájával, Tar Tamás-
sal, az U 13 edzőjével a Bozsik 
Program harkányi rendezvényein 
rendre jól szerepelnek együtteseik. 
A legutóbbi alkalommal például 
Tamás csapata egy döntetlen 
mellett három győzelmet, míg ők 
egy vereséget és szintén három 
nyert meccset tudhattak maguké-
nak.

Gellén Antal az említettek mel-
lett a leginkább arra büszke, hogy 
gyermekei követik az „öreget”, 
leánya, Elizabeth a PMFC U17-es, 
fia, Dávid a Kozármisleny U 15-ös 
korosztályos csapatban rúgja a 
bőrt.

Nem is akármilyen szinten...

Elbontják a volt Bányászt
Az idősebb korosztályt temér-

dek emlék fűzi az egykor szebb 
napokat látott, volt Bányász étte-
remhez, melynek április 20-án, a 
szükséges engedélyek megérkezé-
sével elkezdődött a bontása.

Hajdanán 800 fős kerthelyiség 
várta a vendégeket, s bizony sok-
szor hosszú perceket kellett várni, 
míg az ember asztalhoz ülhetett. 
Az Anna bálok idején pedig a 
vendégsereg száma az ezret is 
meghaladta.

És senkit nem zavart a zene - 
igaz, szólt a muzsika a Bányászon 

kívül a Fasorban, a Zöldkertben, a 
Baranyában és a Napsugárban, de 
még a Hangulatban is -, a tánc a 
mindennapok kikapcsolódásának 
szerves részét képezte.

Ez az időszak sajnos már a múl-
té, megváltoztak a szokások.

A kivitelezőnek harminc nap áll 
rendelkezésre, hogy elbontsa az 
épületet, mely álagát tekintve 
egyáltalán nem szolgálta a város-
képet.

Kár, hogy akiknek módjában állt 
volna, hogyták, hogy idáig fajuljon 
a helyzet...

Elkezdődött a 
felújítás

Április 8-án megkezdődött a 
Lepke medence felújítása a gyógy-
fürdőben. A tervek szerint az elő-
készülettel május közepére végez-
nek a kivitelezők, azt követően 
kerül kialakításra a vízzáró réteg. A 
munkálatokkal várhatóan június-
ban végeznek, így a szezonban már 
birtokba vehetik a megújult me-
dencét a pancsolni vágyók.

Információink szerint az ön-
kormányzat képviselői az elmúlt 
héten Párkányban folytattak tár-
gyalást a létesíteni kívánt csúszda-
park ügyében.



2015. április

11

Gyógynövények termesztése
A terehegyi faluház mögött 1,7 

hektáros, az önkormányzat által 
megműveltetett területen a jövő-
ben gyógynövényeket termeszte-
nek.

Mint azt a tevékenységet vezető 
Gitta Gábortól megtudtuk, 12 fő 
foglalkozik majd a növényekkel, 
azonban, ha a szükség úgy hozza, 
más területről át tudnak csoporto-
sítani embereket.

Tájékoztatása szerint ebben az 
évben öt féle gyógynövényt - 
körömvirágot, levendulát, zsályát, 
kakukkfüvet és olajtököt - ter-
mesztenek, az első magok elülte-
tésére az elmúlt hét elején került 
sor. A munkálatokat Nagypálné 
Helényi Katalin is segítette, aki 
maga már hosszabb ideje foglal-
kozik gyógynöényekkel, illetve 
biotermékekkel.

Országos második helyezés
Horváth Tamás harkányi portája 

nyerte el egy országos üzlethálózat 
által meghirdetett verseny „ezüst-
érmét”. A második helyezés rang-

ját emeli, hogy minden pályázó 
csak egyetlen képet küldhetett az 
általa kialakított udvarbelsőről. A 
versenyre 22 000 képet küldtek be.

Kitüntetett 
mesterszakács

A Magyar Gasztronómiai Szö-
vetség Berényi Imre-díjjal ismerte 
el Hirdi Béla mesterszakács, a 
gasztronómia mestere munkássá-
gát. Papával „száz éve” ismerjük 
egymást, munkáját az Olimpiában 
kezdte Pécsett, 1960-ban. ’69-től 
már az egykori Napsugárban dol-
gozik harminc éven keresztül. 
Közben három évig a siklósi vár ét-
terem is hozzájuk tartozik. Jelenleg 
a Rozé kisvendéglőben tevékeny-
kedik.

Arra a kérdésre, hogy melyek a 
legkedvesebb ételei, kapásból vá-
laszol: a tájjellegűek. Mint például 
a villányi szüretelőpecsenye, a búj-
tatott sertésmáj konyhafőnök mód-
ra. Készíteni ínyenc dolgokat sze-
ret, mint amilyen a mézes kacsa-
mell málnamártással, kivis rízskö-
rettel. Kedvenc bora a rosé.

A munkában töltött évtizedek 
alatt számtalan sztori részese volt, 
sok hírességnek, politikusnak sike-
rült elnyernie az elimerését. Vendé-
gei körében köszönthette az egyko-
ri török külügyminisztert, a görög 
belügyminisztert éppúgy, miként 
Ruttkai Évát avagy Bárdy Györ-
gyöt. Utóbbi kapcsán kicsit nosz-
talgiázunk, ő a Napsugár visszaté-
rő vendége volt, s rendszeresen a 
lépcsőn ülve szivarozott.

Beszélgetésünk itt megszakadt, 
mert átnéztünk az út túloldalára, 
ahol épp egy közös emlékünket, a 
Bányászt bontották a munkások...
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Szép siker a nemzetközi fizika versenyen
Az idei évben a Kitaibel Pál Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói másodszor vettek részt a 
Jedlik Ányos Nemzetközi Fizika 
Versenyen. A 15 indulóból 7 tanuló 
került be a regionális döntőbe, amely-
nek eredménye: Tegzes Kata és Kati 
Linda 6. c osztályos tanuló azonos 
eredménnyel I. helyezett, Nagy Lóránt 
6. b V helyezett, Kecskeméthy Tea 6. c 
V. helyezett, Polgár Balázs 6. a VI. 
helyezett, Zóric Igor 7. b IV. helyezett, 
Tar Adorján 7. b VI. helyezett, Mecsei 
Marcell 7. a VIII. helyezett lett.

Az országos döntőre Baranya me-
gyéből mindössze hat tanuló kapott 
meghívást az előző fordulóban elért 
eredménye alapján, közülük ketten, 
Tegzes Kata és Kati Linda a harkányi 
iskola 6. osztályos tanulói. Felkészítő 
tanáruk: Monostori Eszter.

A két diák sikeréről a 2. oldalon!
K.J.L.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Őri István - Döbbenés

Néha rádöbbenek, hogy bármikor elveszthetlek,

S arra, hogy nem elég, ha csak egyszer mondom, hogy szeretlek.

Hogy bármikor történhet veled, vagy velem valami,

Hogy milyen jó hangodat hallani. 

Arra, hogy milyen nehéz néha őszintének lenni,

És milyen könnyű egy szóval megbántottá tenni.

Hogy meg kell mondani, ha valami fáj,

Arra, hogy mindent tönkretehet egy összeszorított száj.

Hogy túl rövid az élet arra, hogy veszekedjünk,

S, hogy mindig csak jobb sorsot reméljünk.

Arra, hogy mindig kell, hogy legyen erőnk arra, hogy nevessünk,

És mindig kell idő arra, hogy szeressünk.

Parkolóórák városszerte
Parkolóórás - zónás fizető-

parkolási rendszert alakít ki június-
ra a város önkormányzata, mely-
nek keretében több mint két tucat 
óra kerül kihelyezésre. A beruhá-
zás költségeit a számítások szerint 
az első éves bevételek fedezni fog-
ják. Információink szerint az egy 
órás várakozás díja 160 Ft lesz, 

míg napijegyet 700 Ft-ért lehet 
majd váltani. Természetesen lesz 
éves, sőt féléves bérleti díj is, 
melyért a helyi lakosok, szálloda- 
és vendéglátóipari egységek tulaj-
donosai az eddigieknél olcsóbban 
juthatnak hozzá. Információink 
szerint az ár az eddigi 5000 forint-
ról négyezerre mérséklődik.
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Nyusziváró 
Kupa 2015.

A pécsi Apáczai Nevelési köz-
pontban 11 aranyérmet nyertek a 
HDSE úszói a 10 csapat rész-
vételével megrendezett Nyuszi-
váró Kupán.
Részletes eredmények:
Reisz Bálint 25 méter gyors, hát, 
csillagszóró 1., Spándli Dominik 
gyors, hát, mell 1., Csontos Réka 
50 méter gyors, mell 1., hát 3., 
Lukács Luca 50 méter hát 1., mell 
3., gyors 4., Horváth Ágnes mell, 
csillagszóró 1., gyors, hát 2., 
Ahmann Bence 25 méter gyors 3., 
Fekete Zalán gyors 3., Kuszinger 
Áron gyors, hát 2., mell 3., Sipos 
Dominik 50 méter gyors, hát, mell 
2., Krutek Csenge gyors, mell 2., 
Németh Emese gyors, mell, hát 3.

Elúszott az első helyezés
A rájátszásban csak az ötödik he-

lyért szállhat harcba a város U21-es 
labdarúgó csapata, köszönhetően 
annak, hogy az utolsó mérkőzésén 
4:1-es vereséget szenvedett Vajsz-
lón.

Varga Attila játékosai csoport-
jukban kezdetektől fogva a tabella 
élén tanyáztak, három ponttal 
megelőzve a második és harmadik 
helyen álló gárdákat, vagyis a dön-

tetlen is elegendő lett volna a végső 
győzelemért való induláshoz.

Hogy mi okozta a kisiklást, a 
fiatalok hozzáállása vagy más, 
azon már kár keseregni. Tény, hogy 
a csapat Lánycsók, Pogány és Két-
újfalu együtteseivel került egy cso-
portba.

Varga Attila edző szerint korai a 
végső helyezésről jósolgatni, majd 
a pályán minden eldől...

Bozsik program teremben, füvön
A tavaszi idényben már két alka-

lommal Harkány adott otthont a 
Bozsik programnak, melyen a jövő 
reménységeivel foglalkoznak a 
szakemberek.

A legkisebbek a sportcsarnokban 
kergették a bőrt különböző játékos 
feladatok közepette, míg a nagyob-
bak a nagypályán kialakított négy 

kisebb területen küzdöttek meg 
egymással.

Mint megtudtuk, a gyerekek 
„nem eredményekért” jászanak, a 
lényeg a fejlődésre helyeződik.

A fiatal labdarúgók összecsa-
pásaira rendszeresen sok néző 
kíváncsi a gyermekek szüleiről 
nem is beszélve...
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Hét aranyérem kéttusában
A hivatalos eredménylista alapján 
az első helyezések (csapat és 
egyéni) mellett további öt ezüstöt, 
illetve két bronzérmet gyűjtöttek a 
harkányi általános iskolások a 
Pécsett, az Apáczai Csere János 
Nevelési Központban rendezett 
versenyen.

Részletes eredmények:
Fiú I. korcsoport – Harkány I. 
ezüst, Harkány II. bronz.
Csapattagok: Nagy Levente, Lu-
kács Sándor Botond, Nemes János, 
Boros Zsombor.
Fiú II. kcs. – Harkány I. arany, Har-
kány II. ezüst.
Csapattagok: Kuszinger Áron 
(aranyérem), Spándli Dominik 
(ezüstérem), Nagy Ákos, Ahmann 
Bence.
Fiú III. kcs. – Sipos Dominik, 
aranyérem.

Fiú IV. kcs. – Harkány, 4. hely. 
Csapattagok: Tar Adorján, Molnár 
Baján.
Lány I. kcs. – Nagy Enikő, 
aranyérem.
Lány II. kcs. – Harkány, 4. hely. 
Csapattagok: Molnár Ajsa Zsóka, 
Hári Tímea.
L á n y  I I I .  k c s .  –  H a r k á n y, 
aranyérem.
Csapattagok: Krutek Csenge 
( e z ü s t é r e m ) ,  L u k á c s  L u c a 
(bronzérem).
L á n y  I V.  k c s .  –  H a r k á n y, 
aranyérem.
Csapattagok: Bognár Lilla Éva 
(aranyérem), Németh Emese 
(ezüstérem).

Felkészítő tanárok: Spenglerné 
Szőke Mária, Burgert Ottó, Hirth 
János. 
Gratulálunk!

Hirdetmény
A Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.
2 db nyílt pályázati eljárást hirdet 

az intézmény épületében büfé helyiségbérletére,
illetve ital-automaták üzemeltetésére.

A két külön Pályázati felhívást a Kórház a 
gyogyfurdokorhaz@gyogykor.hu e-mail címen 
előzetes jelentkezést követően küldi meg 
ingyenesen az érdeklődők számára.
Mindkét pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
május hónap 11. nap 10 óra. 
A pályázatokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház 

Nonprofit Kft. Igazgatóság 7815 Harkány, Zsigmondy 

sétány 1. szám alatti címére. A büfére vonatkozó 

pályázatot tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni a 

„Büfé helyiségbérlet”, az ital-automatákra vonatkozó 

pályázatot tartalmazó borítékon az „Ital-automaták 

üzemeltetése” szöveget.

Pályázók ajánlatai az összességében legkedvezőbb 

ajánlat alapján kerülnek elbírálásra. 

Az Ajánlatkérő mindkét Pályázat nyertes Pályázójával 5 

éves időtartamra köt szerződést. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy bármelyik Pályázati 

eljárást visszavonja, vagy az eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa.

Sportcsarnok
állandó 
programjai
Hétfő: 16.30 - 18.00 óra U11-U13-
U15 korosztály labdarúgó edzése
18.30 - 20.00 óra Kézilabda
19.00 - 20.00 óra Aerobik

Kedd: 16.30 - 18.00 óra U11-U13-
U15 korosztály labdarúgó edzése
16.30 - 18.00 óra U21 korosztály 
labdarúgó edzése
� �
Szerda: 17.00 - 19.30 óra Asztali-
tenisz, 19.00 - 20.00 óra Aerobik

Csütörtök: 16.30 - 18.00 óra U11-
U13-U15 korosztály labdarúgó 
edzése
19.30 - 21.00 óra Kézilabda
� � �
Péntek: 16.00 – 18.00 óra 
Asztalitenisz 
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Ez történt - hírek képekben és mondatokban...
Véradás a Gyógyfürdő Zrt. márványcsarnokában Kéttusa verseny az Apáczai Nevelési Központban

Ünnepi megemlékezés a bolgár katonai temetőben Bolgár veteránok a katonai tiszteletadáson



(A rendezvény batyus jellegű!)


