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Jézus Szíve Búcsú

Megújulás, irgalom, szolidaritás
Több száz érdeklődőt vonzott a 

Jézus Szíve Búcsú június 13-án és 14-
én, amelyre „Megújul a szív Harkány-
ban" elnevezéssel került sor a katoli-
kus plébánia szervezésében – emlé-
kezve arra, hogy 1906-ban az egykori 
kápolnát Jézus szíve tiszteletére áldot-
ták meg.

A rendezvénysorozat első napja a 
katolikus templomban Ronta László 
esperes-plébános celebrálta szentmi-
sével kezdődött szombaton délután a 
harkányi búcsú, majd - immár a 
szabadtéri színpadon - Éva Ferenc 
alpolgármester köszöntőjét követően  
dr. Nyúl Viktor tartott előadást A búcsú 
jelentősége életünkben címmel.

Mint az atya beszédében elmondta, 
a búcsú elsősorban Isten irgalmáról 
szól, ugyanakkor szól arról is – miként 
azt Benedek pápa a beiktatását követő 
első szentmiséjén a Szent Márk téren 
elmondta -, hogy nem vagyunk egye-
dül. Épp ezért a búcsú a szolidaritásról 
is szól, vagyis, hogy észreveszem a 
másikban a testvért. Miként az előadó 

hozzátette, Ferenc 
pápa egy évvel ez-
előtt, januári üze-
netében is erre 
buzdított: fedez-
zük fel egymás-
ban a testvért.

Dr. Nyúl Viktor 
előadását a követ-
kező gondolatok-
kal zárta: „Ne fe-
lejtsük el, a búcsúban nem mi vagyunk 
a központban, hanem Jézus Krisztus, 
aki rámutat a szívére, és ez a rámutatás 
arra hív, hogy újuljunk meg. Nézzünk 
Jézusra, tanuljunk meg tőle irgalmas-
nak lenni! Menjünk hozzá, bűnünket 
bánjuk meg, hogy megbocsáthasson. 
Az imádságban élő kapcsolatban 
maradjunk vele, és fedezzük fel azt, 
hogy ha nekem Jézus, Isten megbocsá-
tott, akkor nekem is meg kell bocsátani. 
Nekem is a másikra mint testvérre, s 
nem mint ellenfélre kell tekinteni. … 
Isten mindig megbocsát, ha mi 
őszintén megbánjuk bűneinket. Ha mi 

ezzel a gondolattal megyünk haza, 
akkor úgy gondolom, a szívünk 
megújul, legalább is a megújulás 
útjára lépett. Vigyék haza ezt az 
örömhírt: Isten irgalmas, s arra hív, 
hogy mi is legyünk irgalmasok. Ezért 
hirdette meg Ferenc pápa jövőre az 
irgalmasság évét, hogy tanuljuk meg 
Istentől az irgalmat, tanuljunk meg 
irgalmasnak lenni, mert akkor nem 
csak mi újulunk meg, hanem közössé-
geink is.”

A rendezvénysorozat első napja az 
Eucharist együttes koncertjével zárult, 
a zenekar a vasárnap délelőtti kör-
menetet - a Jézus Szíve szoborral - 
követő szentmise alkalmával is tevé-
keny szerepet játszott a siklósi ifjúsági 
katolikus énekkarral kiegészülve.

Az ünnepi szentmisét - amelyen 
több százan vettek részt, köztük szép 
számmal a helyi nemzetiségek képvi-
seletében - követően került sor az 
ételek megáldására és a szeretet-
vendégségre. A búcsú a Favorit zene-
kar fellépésével zárult.
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A Harkányért Érdemérem idei kitüntetettjei
Dr. Puskás János

Kisújszálláson 
született és ne-
velkedett. A hely-
beli Református 
Gimnáziumban 
é r e t t s é g i z e t t .  
Gyógyszerészi ta-
nulmányait a Bu-
dapesti Orvos-
tudományi Egye-
temen végezte. 

Év közben és nyaranta különböző 
g y ó g y s z e r t á r a k b a n  g y a -
kornokoskodott, aminek később nagy 
hasznát vette. Baranya megyébe 
pályázott az egyetem elvégzése után, 
és Pécsett kezdte gyógyszerészi mun-
káját. Rövid ideig helyettesítő gyógy-
szerészként dogozott, majd Mohácsra 
nevezték ki gyógyszertár vezetőnek. 
Utána a Gyógyszertári központban a 
gyógyszer-gazdálkodási osztályon 
dolgozott. Ekkor vállalta el másod-
állásként a Harkányi Rheuma Kórház 
gyógyszerészi állását, amit tíz éven 
keresztül végzett. Bekapcsolódott a 
kórház gyakorlati és tudományos 
munkájába, amit kellő felkészüléssel 
Dr. Barla Szabó Sándor igazgató ve-
zetett. A figyelmük a gyógyvíz egyik 
elemére, a fluorra terelődött.

Hosszú évek laboratóriumi és terá-

piás kísérlete következett, amiről a Tu-

dományos Akadémián az egyik bal-

neológus kongresszuson beszámoló 

hangzott el, a televízió kisfilmet készí-

tett Kővári Péter  rendezésében, és a 

Delta című tudományos magazinban 

sugárzott. Így született meg az Artro-

fluor néven szabadalmazott és gyártott 

gyógyszer. Gyógszertári munkáját 

Siklóson, majd Szentlőrincen foly-

tatta. Feleségül vette Vietorisz Ágotát, 

aki gyógyszerészi diplomáját Szege-

den szerezte, és férjének egy életen át 

volt hivatásában társa. Az ő segít-

ségével tudott férje rendszeresen részt 

venni az Orvostovábbképző Intézet 

hatástani toxikológiai és más tovább-

képzésein, lépést tartva a szakma új 

irányaival, fejlődésével. Rövid pesti 

megszakítás után került vissza a család 

Baranyába, megpályázta a megüre-

sedett harkányi patika vezetői állását, 

amit el is nyert. A község életébe si-

került beilleszkednie. A 70-es években 

elvárás volt, hogy a gyógyszer-

tárvezetők és a patikák dolgozói részt 

vegyenek a települések egészség-

nevelő munkája mellett a közéletben 

is. Ezt a plusz társadalmi munkát 

munkatársai közreműködésével oldot-

ta meg. Az önállóságát visszanyerő 

községben számos családi est, hang-

verseny és jótékony célú megmozdu-

lásban vettek részt.

39 év szolgálati időből 25 évig volt 

városunk gyógyszerésze. 

Hosszú pályája során többször 

részesült szakmai elismerésben. 1988-

ban egészségügy miniszteri dicséretet, 

2004-ben arany, az elmúlt évben 

gyémánt diplomát kapott. Idén a 

képviselő-testület díszoklevet adomá-

nyozott részére.

Életének ars poétikáját Arany János 

fogalmazta meg legkifejezőbben 

Domonkos napra  írott versében. Ezt 

szem előtt tartva igyekezett ember 

maradni minden körülményben.

    
Kiss József

1931-ben szü-

letett Drávasza-

bolcson földmű-

ves családban. Az 

elemi iskolát a fa-

lujában végezte 

el, majd a siklósi 

polgári iskolába, 

azután a Pécsi Ke-

reskedelmi Középiskolába járt, ezt 

követően a Pécsi Állami Pedagógiai 

Főiskola magyar szakára iratkozott be, 

ahol 1954-ben fejezte be tanulmányait 

kitüntetéses oklevéllel. Abban az 

időben a diploma átvételére a gyakor-

lóév teljesítése után kerülhetett sor. A 

gyakorlóévben, és az azt követő hat 

tanévben a mozsgói általános iskolá-

ban tanított. Osztályfőnök volt, és a 

saját szaktárgyán kívül – az ének és a 

testnevelés kivételével – szinte vala-

mennyi tantárgyat tanította, mivel a 

szakos ellátás a vidéki kisiskolákban 

akkoriban egyáltalán nem volt teljes. 

Bár nagyon szerette első munkahelyét, 

mégis szeretett volna közelebb kerülni 

szülőfalujához és édesanyjához. 

1960-ban saját kérésére Harkányba 

helyezték, az akkor megépült „új” is-

kolába, és azt követően 31 évig, nyug-

díjba vonulásáig a harkányi általános 

iskolában dolgozott. Kezdetben ma-

gyartanárként és osztályfőnökként 

tevékenykedett, 1968 és 1973 között a 

siklósi járás magyar szakos szakfelü-

gyelője majd általános tanulmányi fel-

ügyelője is volt. 1973-ban a harkányi 

Kitaibel Pál Általános Iskola igazgató-

helyettesévé nevezték ki, és nyugdíja-

zásáig ebben a beosztásban dolgozott. 

Közben néhány tanévben megbízott 

igazgatóként is vezette az iskolát.

Magas színvonalú szaktanári mun-
kája mellett vezető helyettesként nagy 
gondot fordított kollégái továbbkép-
zésének szervezésére, az iskolai 
könyvtár tudatos, tervszerű gyarapítá-
sára, a szülők pedagógiai tájékozott-
ságának fejlesztésére. Rendszeresen 
tartott nevelési értekezleteket, évnyitó, 
évzáró és félévi értekezleteket. Évek 
alatt kidolgozta az intézmény mérési-
értékelési rendszerét. Szakszerű taná-
csaival nemcsak a harkányi, hanem a 
környékbeli pedagógusok munkáját is 
segítette. Gondot fordított saját maga 
továbbképzésére, önképzésére is. Napi 
munkája mellett érdeklődéssel mé-
lyedt el nyelvtudományi kérdésekben, 
az anyanyelv tanításának módszertani 
kérdéseiben és a didaktika egyes 
területeiben. Megjelent néhány cikke a 
Magyartanítás, az Audiovizuális 
közlemények, a Köznevelés, a Peda-
gógusok Lapja, a Baranyai Művelődés 
című folyóiratokban.
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Többször eredményesen vett részt a 

Minisztérium, a Pedagógus Tovább-

képző Intézet, illetve a Baranya Me-

gyei Tanács Művelődési Osztálya által 

meghirdetett pedagógiai pályázaton. 

Máig előfizetője a Magyar Nyelvőr 

című folyóiratnak.  Munkáját 1964-ben 

Miniszteri dicsérettel, 1968-ban Kiváló 

Tanár kitüntetéssel ismerték el. 

(Akkoriban csak nagyon kevés párton-

kívüli pedagógus kapta meg ezt a kitün-

tetést.) 

1973 óta Harkány krónikaírója. 

Több mint négy évtizede lelkiismere-

tesen gyűjti, dokumentálja a harkányi 

eseményeket, a településen működő 

nagyobb intézmények, cégek adatait, 

az önkormányzat, Harkány társadalmi 

életének történéseit, a gazdasági, poli-

tikai, kulturális élet eseményeit. Gyűjti 

a Harkányról megjelent újságcikke-

ket, fényképeket készít a rendezvénye-

ken, összeállítja minden évben a kró-

nika részét képező évkönyvet.

1991-ben Pedagógus Szolgálati Em-

lékéremmel vonult nyugdíjba, de azu-

tán is több alkalommal kisegítette az 

iskolát, ha egy-egy hosszabb ideig 

távol lévő pedagógust kellett helyette-

síteni. 2004-ben vette át Aranydiplo-

máját, amit a Pécsi Tudományegyetem 

állított ki.

1996-tól a Harkány – Márfa – Tere-

hegy Református Egyházközség gond-

noka. 2002 és 2014 között A Baranyai 

Református Egyházmegye Tanácsá-

nak jegyzője, illetve a tanács tagja volt. 

Több évtizeden keresztül volt a helyi 

Választási Bizottság tagja, vezetője.

84 évesen is aktív a helyi közügyek 

iránt érdeklődő, segítőkész polgára 

városunknak.

Tar István
Tar István, Tar Pista vagy ahogy ma 

már nevezik: az Öreg Tar.
1943-ban született a család negye-

dik gyermekeként Szaporcán. Általá-
nos iskolába is Szaporcán járt.

A Siklóson elvégzett ipari iskola 
után a Pécsi Geodéziai Vállalat dolgo-
zója lett.

1964-ben költözött Harkányba, itt 
alapított családot.

1965-től iparos vállalkozóként a 
faipari szakmában nyitott feldolgozó 
műhelyt. Az általa gyártott jó minő-
ségű termékek után nagy volt a keres-

let. A nem köny-
nyű, de szorgal-
mas kitartó mun-
ka eredménye-
ként egyre növe-
kedtek a megren-
delések. Bővíteni 
kellett a vállal-
kozást, nagyobb 
teljesítményű gé-
pek elhelyezésére 

új műhelyek építésére volt szükség. 
Egyre több munkást tudott foglalkoz-
tatni, sok család megélhetését biz-
tosította ezáltal. A 2000-es évek végén 
bekövetkezett gazdasági válságig Har-
kány legnagyobb magántulajdonú vál-
lalkozását vezette feleségével. Később 
fiai is bekapcsolódtak az üzem irányí-
tásába. A mindennapos nehéz fizikai 
munka ellenére nagy szerepet vállalt 
településünk társadalmi életében is. 
Igazi közéleti személyiség.

1967-től vezetőségi tagja volt a he-
lyi Kisiparosok Szövetségének. A ta-
nácsi rendszerben tanácstagként vett 
részt községünk irányításában. Az egy-
pártrendszer hanyatlásának felismeré-
se során kezdeményezője a helyi Pol-
gári Kör és az Egységben Harkányért 
egyesület megalakításának. 1990-től 
2006-ig önkormányzati képviselői és 
bizottsági elnöki tisztséget töltött be. 
Szakmai tudását az általa gyártott épí-
tési anyagok, a ma is funkcionáló épü-
letek jelzik. Nevéhez fűződik többek 
között a máriagyűdi parókia épületé-
nek felújítása, a helyi katolikus és re-
formátus templom bővítése, felújítása, 
vásárcsarnokunk és orvosi rendelőnk 
tetőszerkezetének legyártása, felállítá-
sa, a Gyógyfürdő felújításakor legyár-
tott vörösfenyő lambéria elkészítése. 
De támogatta az elesett szociálisan 
hátrányos családokat téli tüzelő gond-
juk megoldásában is. A helyi iskolát – 
óvodát - sportegyesületet sok esetben 
anyagilag is támogatta.

Ha a Zsigmondy sétányon járunk, 
szemünkbe tűnik Wass Albert fa szob-
ra, kicsit távolabb tőle az 1989-ben fel-
állított Hősi emlékmű. Ezek az utódok 
számára fennmaradó alkotások is ne-
véhez fűződnek, mivel felállításukban 
nagy segítséget nyújtott Pista bácsi.

Harkány Város Önkormányzata

Újabb 50.000

A 150 000. vendéget köszöntötte 
a Gyógyfürdőben június 15-én 
ajándékcsomaggal Hegyi Ákos 
vezérigazgató.

Kanizsai László és felesége 
nagykanizsai lakosok, 30 éve 
látogatják már a fürdőt! Vélemé-
nyük szerint ez a legjobb gyógy-
hely az országban és remélik, hogy 
lesz még olyan kedvelt és híres, 
mint amilyen régen volt.

Válogatás a 
könyvtár új 
könyveiből
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A kirándulás előtti napokban zu-
hogott az eső. Sokan drukkoltunk a 
jó idő miatt, ugyanis az időpont 
hetekkel előtte megvolt. Végül ra-
gyogó napsütés köszöntött ben-
nünket június 1-jén mindannyiunk 
örömére.

Öt autóval indultunk el a dráva-
csepelyi Hosszú-tóhoz. Volt tanít-
ványom fogadott bennünket, im-
már „főnökként”. A szépen kiala-
kított pihenőközpont részben EU-s 
támogatással készült el: parkos 
udvarrész, frissen ültetett facseme-
ték, leanderek, muskátlik veszik 
körül az épületet, a fából készült 
bútorok környezetbe illőek. A hor-
gászási lehetőség mellett főzni is 
lehet. Mi az összejövetelünk al-
kalmából ízletes pincepörköltet 
ettünk. Finom kenyér, savanyúság, 
frissen főzött kávé és társaink által 
készített pogácsák, sütemények fo-
kozták a gasztronómiai élménye-
ket.

A huszonhárom főből álló csapa-
tunk jót beszélgetett. Páran meglá-
togatták az itt élő rokonaikat is, míg 
a társaság egy része lovas kocsiká-
zásra indult - ahol szintén egy volt 
tanítványom vezette a fogatot -, s 
különleges élményben volt részük: 
a vidéki tájon járva láttak őzet, 
vadnyulat, réti madarakat, legelő 

nyájakat, e gólyapár pedig köze-
lükben sétált. Sőt, egy hatalmas 
tapsifüles egészen a ház közelébe 
jött. A kis falu – hol egykoron 
magam is dolgoztam – sokat 
változott. A házak, porták megszé-
pültek, játszótér, buszmegálló, 
köztéri szobor szépíti a központot. 
Sok diákot névről soroltam, akikre 
szívesen emlékszem. Sokuknak a 
gyermekét is tanítottam. Jó érzés 
látni, hogy a kb. 280 fős falu él, 
boldogul. Vannak fiatalok, akik 
továbbra is itt akarnak maradni.

Köszönjük a szíves vendég-
látást! Bátran ajánlom minden-
kinek, hogy látogassanak el Drá-
vacsepelybe. Klubtársaim jól érez-
ték magukat ezen a napon. „Jöjjünk 
el máskor is”- javasolták többen.

Boldog vagyok, hogy ismerő-
seinknek, tagjainknak örömet sze-
rezhettem. Találkozzunk minél 
többen máskor is!

Hári Éva

Kirándult a nyugdíjas klub Új könyvek a 
könyvtárban
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Harkány táncosai a POSZT-on

Húsz lánnyal indult a tánccso-
port 14 évvel ezelőtt, fiúk akkor 
még nem voltak, meséli Donáczi 
Károly, a Harka Néptáncegyüttes 
vezetője. Mint mondja, az első 
„viseletest” – amikor Duna-menti 
táncot adtak elő – tizennyolc lány 
ropta a színpadon. Jelenleg – 
immár fiúkkal kiegészülve – 14 pár 
alkotja a csoport, mely gyakor-
latilag a teljes Kárpát-medencét 
bejárta, sőt Párizsba is eljutottak, 
ahova az ottani magyar közösség 
invitálta meg őket egy Harkányban 
nyaralóval rendelkező tagnak kö-
szönhetően.

A mindenki által csak Charlie-
nak hívott vezető lapunknak el-
mondta, míg korábban évente 
harminc fellépésük volt, ma már 
annyit nem tudnak vállalni. Az 
együttes széles repertoárral rendel-
kezik, többek között somogyi, 
rábaközi, szatmári, móri, kalocsai, 
széki, moldvai, német (szűri) tán-
cokkal lépnek közönség elé.

Utóbbiból a Pécsi Országos 
Színházi Találkozón is ízelítőt 
adtak, melyen a szervező – aki idén 
kizárólag csak szenior csopor-
tokban gondolkodott – Gálber 
Attila, a Déli Kapu Folklórszö-
vetség - amelynek 2003 óta a Har-
ka néptáncegyüttes is tagja -  
elnökének meghívásának eleget 
téve vettek részt. A megyeszék-
helyen történt fellépés alkalmával a 
táncosok mellett fellépett Tősmagi 
Erzsébet is, aki citerán játszott.

Charlie tájékoztatása szerint a 
tánccsoport jelenleg gőzerővel egy 
dél-ausztriai fellépéssorozatra ké-
szül - az együttes Mallnitz-ban lép 
pódiumra -, amelyre július 24-e és 
26-a között kerül sor.

A csoport ezt követően augusz-
tus elején a Szentlőrinci Gazda-
napok alkalmával, valamint az au-
gusztus 17 - 20. között Pécsett meg-
rendezésre kerülő Déli Kapu Folk-
lórszövetség Fesztiválon lép kö-
zönség elé.

Gondolatok 
az ivókúráról

Miért indokolt a gyógyvizes 
ivókúra a könnyebb (2-es típusú) 
cukorbetegség esetében?

A hasnyálmirigy 
megbetegedése, de 
elsősorban a kén-
anyagcsere zavará-
val hozható össze a 
2-es típusú cukor-
betegség súlyosbo-
dása és javulása. A 
kén hiányának a 

cukorbetegséggel kapcsolatos 
összefüggéseit dr. Schulhof Ödön 
1957-ben szerkesztett,  „Ma-
gyarország ásvány és gyógyvizei” 
című könyvében írta meg: „Nem 
tekintjük a cukorbetegséget kizá-
rólag hasnyálmirigy eredetű be-
tegségnek, a betegség kénes 
gyógyvíz ivókúrával is befolyá-
solható.”

Ezért iszom én is immár több 
mint 80 éve. A Horthy-rendszerben 
két helyen is lehetett a híres harká-
nyi gyógyvizet inni. Az eddigi 
vezetők ugyan megértették a 
gyógyvíz ivókúrának a szükséges-
ségét és megígérték az eredeti 
forrásokból „csak egy csövön és 
csappal” akár a négyes útra (Zsig-
mondy sétány) azt kivezetni, de ez 
a mai napig sem valósult meg! 

Mi cukorbetegek jól tudjuk, 
hogy a kénes vizek - itt a harkányi, 
a parádi vízre gondolok - ivókúrái a 
szervezetükben ként halmoznak 
fel, amely nélkülözhetetlen az 
anyagcsere esetében és az összes 
sejtek munkájának esetében, ahol a 
cukor felhasználódik! Az kénes 
ásványvizünknek a jótékony hatá-
sa nemcsak az inzulintermelés fo-
kozódását, hanem a cukorbontó 
(glukóz) enzimek fokozott aktivi-
tását is elősegíti! Ezeket az előnyös 
hatásokat kísérletsorozatok ered-
ményei is igazolják.

Holly Dezső - Harkány

Nyitva:
szerda 10.00 - 12.00,
Péntek 10.00 - 12.00,

Információ: művelődési ház, telefon: 72/480-459
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Anyakönyv
2015. május hó
Házasságot kötöttek:
Nagy Tímea és Székely Márton Imre 
2015. május 02.
Németh Xénia és Horváth Ervin 2015. 
május 09.
Beke Gabriella és Dénes Attila 2015. 
május 22.
Éltető Ágnes és Dani Jenő Tibor 2015. 
május 23.
Istókovics Izabella és Ceglédi István 
2015. május 30.
Elhunytak:
Huczek Ferenc 2015. április 24. 
(Harkány, Petőfi Sándor utca 32.)
Tokai  Lajosné 2015.  május 02. 
(Harkány, Kossuth Lajos utca 42.)
Tamás Antalné 2015. május 06. 
(Harkány, Vak Bottyán utca 9.)
Grábics Gyuláné 2015. május 07. 
(Harkány, Kölcsey tér 30.)
Gyenis László 2015.  május 18. 
(Harkány, Bezerédi utca 10/A.)
Előző havi lapban tévesen jelent meg az 
elhunyt neve. A hozzátartozóktól 
elnézést kérünk.
Arató László 2015. március 14. 
(Bercsényi utca 3.)

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka 
anyakönyvvezető

Díszoklevelek átadása a Pécsi 
Tudományegyetemen

Bódis József rektor az egyetemi 
szenátus tagjainak jelenlétében 

köszöntötte a több száz jelenlévőt a 
Pécsi Tudományegyetem 
pedagógusnapi ünnepségén 
május 30-án a PTE Szigeti úti 
aulájában. A rendezvény 
keretében arany és gyémánt 
díszoklevéllel köszöntötték 
az ötven és hatvan évvel 
ezelőtt végzett egykori hall-
gatókat. A harkányi általános 
iskola nyugalmazott pedagó-
gusai közül Kárpáti Imréné, 

Zsuzsa néni földrajz-biológia 
szakos tanár aranydiplomát, Kiss 
József magyar szakos tanár pedig 
gyémánt oklevelet vett át az egye-
tem rektorától.

Az egykori tanítványok és kol-
légák nevében is gratulálunk, 
köszönjük a sok-sok évtizedes 
áldozatos munkát, és jó egészséget, 
sok örömet kívánunk volt taná-
rainknak!

(A képek telefonnal készültek!)
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Már a felvilágosodás korában 
divatba jött az úgynevezett „bátor” 
emberek körében a vallás megtaga-
dása és kigúnyolása. A hívőket 
egyszerű, hiszékeny embereknek 
mondták, igyekeztek mindent 
megtagadni, amit a Biblia állít. A 
kételkedő ember lett az értelmiség 
kedvence, a hittagadókat pedig 
egyenesen példaként emleget-
ték, akiket az ifjúságnak 
követnie kellett. A lát-
hatatlan Isten szem-
mel nem érzékel-
hető, tehát tudo-
mányos  é r t e -
lemben nem lé-
tezik. Bár annak 
idején el kell is-
merniük, hogy a 
tudomány számá-
ra számtalan dolog 
addig is láthatatlan volt. 

Egy pár évvel ezelőtt 
félretett napilap állandó szerzőjétől 
a következő „önvallomást” olvas-
tam: „Születtem negyven éve, Ká-
dár János országában, '72 már-
ciusában, aztán katolikus templom-
ba vittek, mert nem tudtam véde-
kezni még, és gyorsan megkeresz-
teltek. Nem tudtam ellenállni, de 
remélem ordítottam legalább. 
Ordítottam a papra, hogy ne csi-
nálja.” A nagyon lecsökkent pél-
dányszámú, de még mindig nép-
szerűnek mondott napilapnak nyil-
ván vannak megkeresztelt olvasói 
is, olyanok is, akiket szülei elvittek 
megkeresztelni és ez volt az első és 
utolsó jelenlétük a templomban. 
Ők is ilyen rémségnek tartják, hogy 
a szüleiknek fontos volt ez a szer-
tartás? Rákosi és Kádár országában 
a keresztény vallás gyűlölete állami 
szinten kötelező volt, hiszen a 
marxizmus és leninizmus legfőbb 
ideológiai ellenségét meg kellett 
semmisíteni. 

Erre a divatos áramlatra akar 
felülni a jelenlegi balliberális el-

lenzék Magyarországon is. Pedig 
nagyon tévednek, mert az emberek 
többsége azt érzi, hogy valami 
fontosat, igazán lényegeset loptak 
el tőlük: a lelküket. Szegény Gy. F. 
is mostanában kezdete mondogatni 
egyházellenes kampányát, felszó-
lítva az egyházakat, mondjanak le 
„előjogaikról” és nézzenek szembe 

saját múltjukkal. Úgy nyilat-
kozott, hogy úgymond 

„kultúrharcot” indít az 
egyházak ellen.  A 

kultúrharc évszá-
zadok óta folyik, 
és érdekes mó-
don mindig a 
kereszténység 
került ki győz-

tesen. Nem azért, 
mert makulátlan, 

hanem, mert maga az 
Ige, amit hirdet, az bi-

zonyul igaznak és tévedhe-
tetlennek. A pap nem azért keresz-
tel, hogy új híveket szerezzen, 
hanem azért, mert minden lélek 
megmentése kötelessége. Erre 
kapta a küldetését attól, akinek a 
szolgálatára vállalkozott. „Menje-
tek tehát, tegyétek tanítványommá 
mind a népeket, kereszteljétek meg 
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.”(Máté 28,19)

Esélyt kell adni a léleknek, hogy 
szembeszálljon a sátánnal és kö-
vesse Jézust az üdvösség hitében és 
reményében.

Ronta László
esperes-plébános

A megtagadott vallás Szentmisék rendje 
a nyári időszakban

Harkány: hétfőn nincs szent-
mise, kedd - szerda, csütörtök, 
péntek szombat 18.30, vasárnap és 
ünnepnap 10.30 órakor kezdődnek 
a szentmisék. Minden hónap máso-
dik szombatján görög katolikus 
szertartás szerint Bodogán László 
parókus celebrálja a szentmiséket.

Szalánta filia: minden csü-
törtökön 17.30 órakor kezdődik a 
szentmise, minden vasárnap és 
ünnepnap 9.00 órakor tartanak 
szentmisét.

Garé: Minden hónap második 
vasárnapján 14 órakor celebrálnak 
szentmisét.

Nemzeti 
Összetartozás 
Napja 2015.

Az idei városi megemlékezésen 
Ronta László esperes-plébános 
mondott beszédet június 4-én dél-
után a katolikus templomban. A 
felszólalást a Kitaibel Pál Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulóközösségének műsora 
követte, majd a megjelentek virá-
gokat és koszorúkat helyeztek el a 
templomkertben található Trianon 
emlékműnél.

helyezte
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Gyermeknap - Főzőverseny - Májusfa kitáncolás
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

2015. június

Medence 
átadás

Május 22-én reggel átadták a 
frissen leszigetelt "A" épületes 
gyógyfürdőmedencét, amelyet 
termál, illetve hagyományos vízzel 
egyaránt fel lehet tölteni. 

Az újonnan átadott medencét 
vasárnaponként nyitják ki a páci-
enseknek.

Fontos tulajdonsága, hogy kar-
diológiai problémákkal küzdő be-
tegek is használhatják.

Gyermekáldás hete – kórházas programok
A kórház új szárnya két napon 

szolgált a rendezvénysorozat hely-
színéül, így például itt nyitották 
meg ünnepélyes keretek között a 
programsorozatot. Az ünnepségen 
jelen volt Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár is. 

Május 29-én, pénteken, dr. Hop-
pál Péter kultúráért felelős állam-
titkár tartott előadást „A kultúra 
szerepe a családtervezésben” cím-
mel, majd dr. Velkey György a 
Magyar kórházszövetség elnöke 
„A gyermekáldás gyermekgyó-
gyász szemmel” című előadására 
került sor.

Reanimációs tanfolyam
Június 1-jén, hétfőn, a PTE KK és a sürgősségi 

tanszék három munkatársa látogatott el 
kórházunkba. A kollégák egy 
elméleti és gyakorlati reani-
mációs továbbképzést tartot-
tak, amelyen a kórház dol-
gozói közül mind az or-
vosok, mind az ápolók, 
gyógytornászok és beteg-
vezetők jelentős számban 
vettek részt. 

Az oktatás során csopor-
tokra bontva a szakmai személy-
zet három Ambu babán gyakorolhatott, 
amelyek közül kettőt az előadók, egyet pedig az 

országos mentőszolgálat biztosított a rendezvény 
idejére. Ezek a babák alkalmasak az 

eszköznélküli reanimáció gyakor-
lására (30 mellkaskompresszió, 

2 befúvás), továbbá kettő 
közülük lehetővé tette a 
karotisz pulzus vizsgála-
tának gyakorlását is a részt-
vevők számára. 

Az orvosoknak lehető-
sége nyílott a továbbképzés 

során eszközös intubálás vég-
zésére is, melynek keretei között 

megtapasztalták mennyire nehéz sza-
baddá tenni a légutakat.
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Módosult Harkány Város parkolási rendelete
A város képviselő-testülete június 17-i tanácskozásán 

módosította a fizető parkolóhelyekkel kapcsolatos 
rendeletét, mely teljes terjedelmében a település honlapján 

www. harkany.hu olvasható. Az alábbiakban a lénye-
gesebb változásokkal kapcsolatos paragrafusokat tesszük 
közzé, a módosításokat piros színnel kiemelve.

2.§
E rendelet alkalmazásában:
1. Parkoló zóna: a KRESZ 17. § (1) bekezdése e/2 pontjában meghatározott 
módon táblával jelölt olyan közterületi várakozási terület, ahol a jelzőtáblán 
vagy a jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészítő táblán felirat jelzi, hogy a 
várakozás díjfizetéshez és egyéb feltételekhez kötött. 
2. Jogosult magánszemély: akinek állandó lakóhelye Harkány város 
közigazgatási területén van és saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy általa  
üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó gépjárművel rendelkezik, melynek  
forgalmi engedélyébe az állandó lakhelye került bejegyzésre, vagy az, akit, 
méltányossági kérelmének helyt adva, Harkány Város Önkormányzatának 
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 
döntésével a jogosult magánszemélyek körébe sorol.
2. a. Jogosult alkalmazott: az a magánszemély, dolgozó vagy alkalmazott, aki a 
3. pont szerinti Harkányi Jogosult intézménnyel foglalkoztatotti 
jogviszonyban áll, (a jogviszony jellegétől függetlenül) jogosult a saját 
tulajdonú, vagy általa lízingelt, ill. üzemben tartott „A” díjosztályba tartozó 
gépjárművére vonatkozóan – korlátozott megállási zónában; kizárólag e 
rendelet 4.§ i.) pontjában megjelölt parkolási területen érvényes -  éves 
dolgozói bérlet megvásárlására. (Jogosult alkalmazott esetében a jogosultság 
az alkalmazott által használt, közeli hozzátartozója tulajdonában lévő 
gépjármű esetében is fennáll.)
3. Jogosult intézmény: Harkány város közigazgatási területén székhellyel,  
telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személynek minősülő, gazdálkodási 
tevékenységet folytató társas vállalkozás vagy más, jogi személynek minősülő  
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, vagy egyéni 
vállalkozó a tulajdonában lévő, általa lízingelt vagy üzemben tartott díjfizetési 
körbe tartozó gépjárművei tekintetében. (Egyéni vállalkozó esetében a 
jogosultság a vállalkozó által használt, közeli hozzátartozója tulajdonában lévő 
gépjármű esetében is fennáll.)
4. Jármű: a KRESZ 1. sz. függelékének II/a. pontjában meghatározott közúti 
szállító, vagy vontató eszköz.
5. Gépjármű: a KRESZ 1. sz. függelékének II/b. pontja szerinti jármű.
6. „A” díjosztályba tartozó gépjármű:  Az 5,50 m-nél nem hosszabb és a 3500 
kg összsúlyt meg nem haladó, három vagy ennél több kerekű gépjárművek 
(többek között: személygépkocsik, vegyes használatú járművek és 
kisteherautók), valamint a járműnek nem minősülő lakó- és pótkocsik.
7. „B” díjosztályba tartozó gépjármű: Az 5,50 m-nél hosszabb és 3500 kg 
összsúlyt meghaladó, három vagy annál több kerekű gépjárművek, a járműnek 
nem minősülő lakó- és pótkocsik, valamint járműszerelvények.
8. Üzemeltető: a parkoló zónák üzemeltetője, Harkány Város Önkormányzata 
(Parkolási Ügyfélszolgálat: 7815 Harkány, Kossuth u. 2.)
9. A gépjármű üzemben tartója: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 
1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott üzembentartó.
10. Parkolóbérlet: parkoló zónában történő várakozás engedélyezése a 2. 
melléklet szerinti éves, vagy féléves parkoló bérlet megváltása alapján. 
11. Méltányossági kérelem: a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottsághoz (továbbiakban bizottság) benyújtott kérelem a 7. 
§ (4) bekezdésében meghatározott parkoló bérlet megváltására. Kérelem 
benyújtására azon külföldi állampolgárok jogosultak, akik harkányi állandó 
lakóhellyel rendelkeznek, de a saját tulajdonú, vagy általa lízingelt, vagy 
üzemben tartott gépjárművük forgalmi engedélyébe nem az állandó lakóhely 
került bejegyzésre, valamint azok a tartósan harkányi munkahellyel rendelkező 
munkavállalók, akik tevékenységükkel sokat tesznek Harkány jó hírének 
növelése érdekében, vagy kiemelkedő tevékenységet folytatnak a kultúra, 
turizmus, tudomány, egészségügy vagy egyéb területen. A méltányossági 
kérelmeket a bizottság minden hónapban egy alkalommal a képviselő-testületi 
ülést megelőző bizottsági ülésen bírálja el.
12. Közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakkal 
egyezően: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 
és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Fizetőparkoló zónák és parkolóhelyek használatának szabályai
Parkoló zónák és jelölésük

4.§ 
(1) Az önkormányzat Harkány városban az alábbi zónahatárokat és az azok 
által közrefogott területet jelöli ki fizető parkoló zónává úgy, hogy a határként 
megjelölt ingatlanok még a parkoló zóna részét képezik.

a.) Kossuth Lajos utca: páratlan oldalon az 5. számú ingatlantól az 57. 
számú ingatlanig; páros oldalon a  ingatlantól a 64. számú 6. számú
ingatlanig.

b.) Harkány, Kossuth u. 5. számú (2465 hrsz.-ú ingatlan) volt „Bányász 
étterem” helyén létesített-parkoló (egyedi megállapodás alapján)

c.) Rózsa utca: páros oldalon a 2. házszámtól a Ságvári utcai 
kereszteződésig 995/2; valamint a tó felőli oldalon a  hrsz-ú ingatlanon 
kialakított parkoló.

d.) Bartók Béla utca: a Bajcsy-Zsilinszky utcai kereszteződéstől a páros 
oldalon a 4. számú ingatlanig, valamint a Dráva hotellel (2437 hrsz.) 
szemben a fürdő oldalán ,  az utca végén a fürdő ÉNY-i telekhatár vonaláig
és a Xavin hotel (2496/3 hrsz.) melletti parkolótér. Ezen felül szintén a 
parkoló zóna részét képezik a 2489 hrsz-ú és a 2500/1 hrsz-ú ingatlanok; 
és a Bartók Béla utca 3-15. házszámú ingatlanokig, az ezen ingatlanokkal 
szemközti oldalon. 

e.) Bajcsy-Zsilinszky utca: az Ady E. utcai kereszteződéstől a Bartók 
Béla utcai kereszteződésig mindkét oldalon, valamint a Bartók Béla utcai 
kereszteződéstől észak felé a  az utca keleti 11. házszámú ingatlanig
oldalán.

f.) Liszt Ferenc tér és az ahhoz vezető bekötő út déli oldala.
g.) Kórház parkoló:  hrsz-ú és 2456 hrsz-ú ingatlanok.2461/1
h.) Kossuth Lajos utcai SPAR parkoló: 336 hrsz. (külön megállapodás 

alapján).
i.) Piac, nagy SPAR parkoló 2373/13 hrsz-ú ingatlan valamint a 2365/2 

hrsz-ú ingatlan parkoló területe (ez utóbbi esetében külön megállapodás 
szerint)

(2) A fizető parkoló zónát "Várokozási övezet (zóna)" jelzőtábla (KRESZ 
112/d ábra) és a fizetésre utaló kiegészítő tábla jelöli, melyen fel kell tüntetni a 
fizetési kötelezettség időbeli hatályát, és amennyiben a várakozási idő 
korlátozott, a maximális várakozás időtartamát. A fizetési kötelezettség a 
parkolási zónában lévő utakon elhelyezett „Várakozási övezet (zóna) vége” 
jelzőtábláig (KRESZ 112/e ábra) áll fenn.
(3) Külön szöveges táblán, vagy a díjfizetésre rendelt berendezésen (jegykiadó 

automata) fel kell tüntetni a parkoló üzemeltető nevét, címét, 
telefonszámát, a parkolási díj és pótdíj összegét és azt a területet, 
amelyre a rendelet által megállapított díjfizetés érvényes, továbbá a 
díjfizetés időszakát és a fizetés módját.

Parkolási díj
5.§ 

(1) A három, vagy ennél több kerekű járművel történő parkolásért, illetve a 
parkoló zóna egyéb igénybevételéért az igénybevevő a 2. mellékletben 
meghatározott díjat köteles fizetni. A várakozási díj és a pótdíj Harkány Város 
Önkormányzatát illeti meg, mely díjak beszedése az üzemeltető és jogi 
képviselőjének feladata.
(2) A fizetőparkoló-zónákban a parkolóhelyek igénybevételéért a díjat:
a) parkolójegy kiadó automatával ellátott parkoló zónákban, vagy ezek egyes 
szektoraiban az automatákból váltott parkolójeggyel, a megállást követően 
haladéktalanul, felhívás nélkül, 
b) a 2.§ 2.-3. pontjában meghatározott jogosult magánszemélyek, jogosult 
intézmények által az üzemeltető erre kijelölt telephelyén váltható, 
meghatározott időtartamú parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, banki 
átutalással, más bankkártyához hasonló kártyával, vagy
c) az üzemeltető erre kijelölt telephelyén bárki által váltható, meghatározott 
időtartamú parkolóbérlet ellentételeként készpénzzel, bankkártyával, banki 
átutalással, más bankkártyához hasonló kártyával lehet megfizetni.
Az a) – c) pontban felsorolt díjfizetési módozatok részletes feltételeiről a 2. 
melléklet rendelkezik.
(3) A parkolási alapdíj összege „A” díjosztályú gépjármű esetében 160 Ft/óra. 
A parkolási alapdíj összege „B” díjosztályú gépjármű várakozása esetén 360 
Ft/óra.
(4) A fizetőparkoló-zónában a megváltható várakozási jogosultság legrövidebb 
időtartama jegykiadó automatából váltott jegy esetén 15 percnek megfelelő 
összeg. 
(5) A fizető parkolót igénybe vevők parkolási díjat kötelesek fizetni az alábbi 
időpontokban egységesen mindkét zónára vonatkozóan:
hétfőtől péntekig: 8.00-18.00 óráig, szombaton: 8.00-18.00 óráig,
vasárnap: 8.00-18.00 óráig.                                      (Folytatás a 12. oldalon)
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(6) A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) 
bekezdésében megjelölt munkaszüneti napokon a fizető parkoló zóna 
díjfizetés nélkül vehető igénybe.
(7) A parkoló használat ideje alatt az üzemeltető nem biztosítja a 
gépjármű őrzését, és nem felel a gépjárműben keletkezett károk 
megtérítéséért, továbbá a gépjármű eltulajdonításáért. 
(8) A parkolási idő meghosszabbítása csak új jogosultság 
megvásárlásával történhet.
(9)  Az 4.§ (1) bekezdés szerinti parkolóhelyeket más célra igénybe venni 
csak parkoló használati díj megfizetésével illetve Harkány Város 
Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről szóló 
rendelet rendelkezései alapján lehet. 

Mentességek, kedvezmények
7.§ 

(1) A parkoló zónák igénybevételére az 5. § (2) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott parkolóbérlet váltható.  A parkolóbérletek díját 
és a jogosultság igazolásának módját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az 5.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti harkányi parkolóbérlet adott 
naptári évre (a 2015. évben a második félévre is) vásárolható, az 5. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti parkolóbérlet pedig fél évre, ill. az adott 
naptári évre. 
(3) A (2) bekezdésében meghatározott bérlet tartalmazza legalább a 
gépjármű forgalmi rendszámát (a rendszám nélküli bérlet kivételével) és 
a jogosultság időtartamát. 
(4) A rendelet 2. § 2. pontja szerinti jogosult magánszemély gépjárművei 
(saját tulajdonú vagy általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves 
Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult bruttó 4.000 Ft összegért. (A 
bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló bérlet 
vásárlására is van lehetőség.) Azok a magánszemélyek, akik Siklós Város 
Önkormányzata által kibocsátott érvényes siklósi, rendszámos bérlettel 
rendelkeznek, annak felmutatása esetén jogosultak e rendelet 2.§ 2. 
pontja szerinti személyekkel egyező feltételekkel harkányi parkoló bérlet 
vásárlására.
(4a) A rendelet 2. § 2. a pontja szerinti jogosult alkalmazott gépjárművei 
(saját tulajdonú vagy általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves 
Harkány parkoló bérlet vásárlására jogosult bruttó 4.000 Ft összegért.
(5) A rendelet 2. § 3. pontja szerinti jogosult intézmények gépjárművei 
(saját tulajdonú vagy általa üzemben tartott/lízingelt) tekintetében éves 
harkányi parkoló bérlet vásárlására jogosult bruttó 4.000 Ft összegért. (A 
bevezetés évében, azaz a 2015. évben féléves Harkány parkoló bérlet 
vásárlására is van lehetőség.) Azok a magánszemélyeknek nem minősülő 
egyéb jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező személyek és szervezetek, ill. magánszemélyeknek nem 

minősülő társas vagy egyéni vállalkozók, akik siklósi vállalkozók részére 
kiadható kedvezményes árú, érvényes bérlettel rendelkeznek, annak 
felmutatása esetén jogosultak e rendelet 2.§ 3. pontja szerinti 
személyekkel egyező feltételekkel harkányi parkoló bérlet vásárlására.
(6) Az 4. § (1) bekezdésben és az 1. mellékletben megjelölt parkolási 
zónákban parkolásra jogosító parkolási bérletet bárki vásárolhat fél évre 
bruttó 8.000 Ft-ért, adott naptári évre bruttó 13.000 Ft-ért. Ezen kívül 
rendszám nélküli bérlet is igényelhető fél évre bruttó 13.00 Ft-ért, adott 
naptári évre bruttó 20.000 Ft-ért. (A rendszám nélküli bérlet a jogosultság 
utólagos igazolására nem használható fel.)
(7)  Az üzemeltető a parkolóbérletek kiadásáról nyilvántartást vezet.
(8) A parkolási bérletek cseréjének és pótlásának díja: 1400 Ft/db. Az 
éves és második féléves parkolóbérlet a tárgyévet követő év január 31. 
napjáig érvényes. Az első féléves parkolóbérlet a tárgyév július 31. 
napjáig érvényes.
(9) Amennyiben az adott évben az (4) – (6) bekezdés szerinti bérlettel már 
rendelkező kérelmező az érvényesség időtartama alatt járművet cserél, 
úgy a bérletcsere díját meg kell fizetni.
(10) Aki a parkolóbérletet nem e rendeletben meghatározott módon 
használja, annak az abban megállapított jogosultsága megszűnik, és a 
nyilvántartásból törlésre kerül.
(11) Az (4) – (6) bekezdésben meghatározott jogosult magánszemélyek, 
illetőleg jogosult intézmények adataikban, valamint a gépjármű 
tulajdonjogában, üzemeltetési jogában, feltüntetett adatokban 
bekövetkezett változást, továbbá a parkolóbérlet elvesztését nyolc napon 
belül kötelesek bejelenteni az üzemeltetőnek. A parkolóbérlet a 
bejelentéssel érvényét veszti, és a nyilvántartásból törlésre kerül.

(12) Akinek parkolásra jogosító bérlete van, és az erre való jogosultsága 

megszűnt, köteles azt a megszűnéstől számított 8 napon belül az 

üzemeltetőnél leadni.

Hét csoport indul
Ötvenhét új beiratkozóval összesen hét csoport in-

dul a város óvodájában, ahol a vegyesek mellett egy 
német nemzetiségi is működik, tájékoztatott Haupt-
mann Ágnes vezető. Az intézményben az elmúlt egy 
hónap alatt számtalan rendezvényre került sor, a gyer-
meknap mellett a Magyarság napját - amelynek kere-
tében nemzeti színű léggömböket is eregettek a lurkók 
-, illetve az egészségnapot is megrendezték az apró-
ságok számára.

Az ötvenötödik búcsú
A végzős tanulók háromnegyede érettségit adó 

középiskolában folytatja tanulmányait a következő 
tanévtől, mondta el lapunknak Kiss József igazgató.

 Mint megtudtuk, az idei 49 végzős diák közül hatan - 
Batki Csanád, Béda Eszter, Császár Laura, Fekete 
Krisztina, Orbán Szolanzs és Wirth István - részesültek 
Kitaibel díj kitüntetésben, illetve 21 nyolcadikos kapott kü-
lönböző - sport, művészeti, tanulmányi - versenyen nyújtott 
teljesítményéért elismerést.

Az igazgató hozzátette, az ötvenötödik ballagás alkal-
mával - hagyományteremtő jelleggel - az intézmény lobo-
gójára történt szalag-
kötözés az osztályfőnö-
kök - Gregess Zsuzsa, 
Schoplocher Szilvia és 
Borossné Jandura Ivett - 
ötlete volt, mely remél-
hetően jövőre folyta-
tódik és egyre több ke-
rül majd a zászlórúdra...
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Asztalitenisz utánpótlás és felnőtt verseny

A Baranya Megyei Asztalitenisz 
Szövetség május 10-én rendezte 

utánpótlás és felnőtt versenyét, ami 
az új pontozási rendszernek kö-

szönhetően már országos ranglista 
pontokért vívtak. 

A tavaly szeptemberben leigazolt 
fiataljainknak így ez volt az első, 
sport szakágban is jegyzett ver-
senye, ahol a várakozáson felül 
teljesített mindenki. Hajdu Dániel 
nem kis meglepetésre megnyerte a 
serdülő korosztályát, de ifjúsági 
kategóriában is a döntőig küzdötte 
fel magát. Hekler Máté, mint utolsó 
éves serdülő épp Danitól kapott ki a 
negyeddöntőkben serdülő és 
ifjúsági korosztályban egyaránt, 
így neki két 3. hellyel kellett 
megelégednie. Vass Anett a fel-
nőttek között indulva, papírforma 
szerint ugyancsak harmadik helyen 
végzett a női NB I-ben szereplő 
ellenfelei után.

Köpösdi sporttárs

Mozsgói páros verseny
Páros versenyt rendezett a megye 

I. osztályból jól ismert Mozsgó csa-
pata, ahol 18 csapat adta le neve-
zését. Harkány két párossal vágott 
neki a küzdelmeknek, de a sorsolás 
szeszélye folytán mindkét csapat 
azonos csoportba került. Mivel az 
egymás elleni mérkőzésig már 
elszenvedtek egy-egy vereséget, 
így tudni lehetett, hogy főtáblán 
(azaz az első hat helyen) már csak 
egy csapatunk küzdhet tovább. Ez a 
Lantos István - Köpösdi Erik 
párosnak sikerült, akik az összes 
további mérkőzésüket megnyerve 
az első helyen végeztek. Az Orbán 
Ferenc – Tar Tamás összeállítású 
csapat hetedik lett.

K. E.

V. Labdarúgó 
tábor

A nyári szünet első napjaiban már 
gyermekzsivajtól volt hangos a városi 
sporttelep, kezdetét vette ugyanis az 
idei labdarúgó tábor, amelyen össze-
sen 49 fiatal - köztük tizenkét lány - 
csiszolhatta tudását a focizás terén.

Mint azt Gergicsné Havasdi Kata-
lin, Gellén Antal és Hajdu Róbert 
táborvezetők lapunknak elmondták, a 
gyerekek számára a kikapcsolódást is 
biztosították: a közös strandolás mel-
lett például moziban is voltak, illetve a 
tábor ideje alatt a Mecsextrém Parkot 
is meglátogatták.

Nemzetközi pingpong 
verseny - ezüstérem

A horvátországi Bizovácon, egy meghívásos nem-
zetközi tornán képviselte Harkány színeit Lantos Ist-
ván asztaliteniszező, aki az összesen  37 résztvevővel 
lebonyolított versenyen egyéniben második helyezést 
ért el. Gratulálunk!
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Évadzáró összegzések * Évadzáró összegzések * Évadzáró összegzések * Évadzáró összegzések

Kézilabda NB III. Férfi I. osztály
A 2014-es őszi szezont a kialakult 

hármas holtversenyben a második 
helyen zártuk, de a tavaszi fordulókat 
ismét azzal az eltökélt szándékkal 
kezdtük, hogy az aranyérmeink számát 
gyarapítjuk. Első akadályként a leg-
nagyobb ellenfelünket a PTE-PEAC 
csapatát sikerült is 3 góllal 24:27 
idegenben legyőznünk, így átvettük a 
vezetést a bajnokságban. Érdekesség, 
hogy ősszel ők is 3 góllal 25:28 
arányban tudtak nyerni ellenünk, 
azonban így azonos pontszám esetén, 
idegenben lőtt több góllal a PTE-
PEAC csapata lett volna a befutó.

Hétről-hétre küzdöttünk a meccse--
ken a célunk eléréséhez szükséges 
pontokért és nem akadt csapat, aki meg 
tudott volna állítani minket. Nagy csa-
tákban nyertünk, mérkőzéseket fordí-
tottunk meg - megint a védekezésünk 
volt kiemelkedő -, minden csapathoz 
képest a legkevesebb gólt kaptuk.

Utolsó mérkőzésünk a nagy ellenfél 
Hosszúhetény otthonában várt ránk, 
ahol valamiért mindig megremeg a 

harkányi kézilabdázó szíve, keze… 
mindenki erre az összecsapásra készült 
és tudtuk, hogy egy döntetlen is az 
aranyérmet jelentené.

Nem így történt! A nagy összecsa-
pás előtt a mohácsi MOTEX csapatá-
hoz utaztunk, akik az őszi bajnokság-
ban szintén a dobogón álltak, de ősszel 
több pontot is vesztettek, így ránk már 
nem voltak veszélyesek. Annál inkább 
akarták azonban a győzelmet és 
megtörtént az, ami a csapatsportban a 
legrosszabb, egyszerre jött ki a fá-
radság, tűnt el a motiváció mindenki-
nél és hiába vitte a fiúkat a szívűk, 
hiába játszott a csapat, nem jöttek a 
gólok. Nem volt szerencsénk se, 
folyamatosan csattantak a kapufák és a 
labda mindig kifelé vágódott, az 
ellenfél pedig megérezte, hogy lehet 
keresnivalója ellenünk… szóval 
18:20-ra kikaptunk.

Így már azonos ponttal álltunk a 
pécsi csapattal, és mint említettem, ezt 
ők nyerték volna az idegenben lőtt több 
góllal. Tehát, ha ők nyernek, a mi mér-

kőzésünk már 
nem számít! Per-
sze nyertek… e-
lőbb játszottak 
mint mi, így a 
Hosszúhetény el-
len már ezüstér-
mesként léptünk 
pályára .  Gon-
dolhatnánk, hogy 

akkor játszottunk egy barátságos 
mérkőzést, de nem. Az ellenfél bronz-
érme múlott azon, hogy sikerül-e pon-
tot szereznie, ha nem a Mohács a har-
madik. Mi pedig nyerni akartunk! Ha-
talmas mérkőzés volt, méltó a bajnok-
ságunkhoz, kemény és férfias, az 
eredmény pedig 28:28 döntetlen.

Ezzel az újabb ezüstéremmel 
búcsúzunk a 2014/2015-ös bajnok-
ságtól, gratulálunk minden résztvevő 
csapatnak. Ősszel találkozunk! Min-
denkit szeretettel várunk mérkőzé-
seinkre, edzéseinkre!

Hajrá Harkány!
Molnár Antal szakosztályvezető

A Harkány SE csapatainak szereplése 
Az első csapa-

tot a gyenge őszi 
szereplés után si-
került megerősí-
tenünk és csak a 
tavaszi eredmé-
nyek alapján a 2. 
helyen végeztünk 
v o l n a .  K i l e n c 
győzelem mellett 

négy döntetlent és két vereséget értünk 
el, negyven gólt lőttünk és csak 
tizenegyet kaptunk. A házi gólkirály az 
egyik új igazolásunk Kolompár Kál-
mán és a saját nevelésű 17 éves Hőnyi 
Tamás lett 12-12 góllal. Meghatározó 
tagjai lettek a csapatnak a hazatérő 
játékosaink Tar András, Gáspár János 
és Gáspár László. Fontos szerepet 
vállalt a játékot tavasszal újra kezdő 
Mehringer Csaba és a legtöbb edzésen 
résztvevő Nagy Gyula Dávid is. A 
többiekre is lehetett számítani, a véde-
lemnek stabilitást adó Szabó Zoltán, 
Bukvic Mirza és Varga Attila, a több 
poszton használható Pápai Sándor, a 

kicsit tavaszra visszaeső Panghy Ben-
ce és Sáfárik Patrik, a jól bemutatkozó 
Hollóvári Gergely és a hazatérő Sely-
mes Péter. A csapat edzője Weinert 
Zsolt távozik a nyáron - Villányban 
folytatja - ezúton is köszönöm a 
munkáját. Összességében a 4. helyen 
zártuk az évet, ami az elmúlt időszak 
legjobb eredménye. A tavaszi idény 
bizakodásra ad okot, a csapat jelen 
tudásunk szerint együtt marad, néhány 
új igazolással, valamint a visszatérő 
Ifj. Burgert Ottó edző irányításával 
megcélozzuk a feljutást.

Az U 21-es csapatunk ellenkező utat 
járt be, mint a felnőttek a nagyszerű 
őszi szereplést nem sikerült megismé-
telni, de az elért 7. helyezés szintén az 
elmúlt évek legjobb eredménye Varga 
Attila tanítványainak. Van néhány szép 
jövő előtt álló játékosunk: Kovács 
Bálint, Líbor Gergő, Horváth Mátyás, 
Kovács Ákos. Szeretnénk őket felvin-
ni az első csapat keretéhez, rajtuk mú-
lik élnek-e vele. Az U 15-ös csapatunk 
Markotics Zsolt vezetésével váltakozó 

teljesítményt nyújtott, csoportjában a 
3. helyen végzett.  Néhány játékosunk 
itt is jó teljesített, mint Körmendi 
Attila, Gudric Idríz és Tar Adorján.

Az ősztől ez a két korosztály új osz-
tályban mutatkozik be, a megye I. U 16 
és U 19-es bajnokságában fognak 
szerepelni Markotics Zsolt és Tar Ta-
más vezetésével. Varga Attila munká-
ját is szeretném ezúton megköszönni.

Az U 11 és U 13 a Bozsik prog-
ramban szerepelt, itt nem készülnek 
tabellák, de általában a felső harmadba 
végeztek fiataljaink, és javult a szak-
mai munka hatékonysága is.

Gellén Antal és Tar Tamás készítette 

fel csapatainkat. Itt is lesz egy változás 

Hajdú Róbert csatlakozik hozzánk és a 

13 évesekért fog felelni.
Így kialakul a teljes utánpótlás rend-

szere, amit még csiszolni, fejleszteni 

kell, hogy szép jövőt tudjunk bizto-

sítani a harkányi és környékbeli fia-

taloknak.
Horváth József szakosztályvezető
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(A rendezvény batyus jellegű!)


