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Esztétikus környezet, megújuló medencék
Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő és Baksai Endre Tamás
polgármester hatékony lobbitevékenységének hála, a kormány 215 millió forinttal támogatja a Harkányi Gyógy- és
Strandfürdőt.
A pénzből az 5-ös és 6-os medence
teljeskörű felújítása történik meg –
mondta el érdeklődésünkre Hegyi
Ákos vezérigazgató. Tájékoztatása
szerint ennek keretében a medencék teljes burkolata lebontásra
kerül, melyet a diletációs problémák, illetve a vízáteresztő zsilipek felülvizsgálata követ.
Mindkettőre a szivárgás megszűntetése miatt van szükség, hogy a
medencékből a reális – nyári időszakban maximum napi 90 m3,
szemben a jelenlegi 300 köbméterrel – vízmennyiség távozhasson,
kizárólag párolgás által. Mind-

emellett a rendelkezésre álló
pénzből a medencék környezetének
megszépítésére, a korábban felmerült panaszok orvoslására is sort
kerítenek a látogatói elégedettség
növelése céljából.
Olyan esztétikus környezetet kívánunk biztosítani, amely a családosok, gyermekekkel érkezők részére megfelelő teret biztosít, hiszen gyakorlatilag Magyarország
egyik legnagyobb, egybefüggő
vízfelülettel rendelkező medence
együtteséről van szó, mely unikumnak minősül a hazai viszonylatban. A hamarosan induló munkálatok első fázisát statikai, valamint
betontechnológiai szakvélemények
beszerzése jelenti, melyeket már
megrendeltek, s amelyek alapján
döntés születhet a kivitelezés mikéntjéről. Ezt követően kerül sor a
közbeszerzés kiírására.
Amennyiben kedvező árajánlatot

kapunk – mondta el Hegyi Ákos -,
úgy további, kétirányú elképzelésünk van: részint kerüljön egy
csúszda installáció az ötös medencéhez, amelynek az építési
engedélye adott, illetve – ha még
maradna forrás, avagy bármilyen
plusz bevétel – a hetes számú,
gyermekmedence nagyobb volumenű felújítása, mert az már rég
rászolgált.
Baksai Endre Tamás polgármester
tájékoztatása szerint októberben
még úgy vélték, 120 millió forint
elegendő volna a szükséges munkálatokra, a későbbi vizsgálatok
azonban kimutatták, hogy további
forrásokra lesz szükség, így az
eredeti összeget 95 millió forinttal
megtoldották, melyet a kormány
úgy biztosított a fürdő számára, ha
ahhoz az önkormányzat is hozzátesz még 20 milliót.
Folytatás a 3. oldalon
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Új jegyző a hivatal élén

Január 1-je óta dr. Markovics Boglárka tölti be Harkány Város jegyzői
posztját, aki 2007 óta dolgozik a
közigazgatásban. 2012-ben Sellyén
előbb aljegyzőként, majd 2013-tól a
város jegyzőjeként tevékenykedett.
A közös önkormányzati hivatal
vezetője kérdésünkre elmondta,
hogy pillanatnyilag a tájékozódás
időszakában van, a legfontosabb
aktuális feladat a hivatal és az
önkormányzat tetemes mennyiségű
dokumentációjának áttekintése, de
már ezzel párhuzamosan is megkezdődött a különböző rendeletek
aktualizálása, s a felmerült problémák orvoslása.
A hivatal tevékenységét illetően
megtudtuk, kettős célt tűzött maga
elé. Egyrészt szakmailag jó színvonalú, megfelelő szakemberekkel
rendelkező, ügyfélbarát hivatal
működtetése, másrészt nagyon
fontosnak tartja, hogy a szervezet
pénzügyileg is finanszírozható
legyen; így dolgozni fog azért, hogy
közép- és hosszú távon a központi
feladatfinanszírozás és a kiadások
közötti olló minél jobban össze-

záródjon. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával
(SzMSz) kapcsolatban dr. Markovics Boglárka elmondta, az módosulni fog – miként az elmúlt, jegyző
nélküli időszakban is történt benne
változás -, egyebek között a nemzetiségi önkormányzatokkal való
együttműködés, illetve a képviselőtestület által egyes szerveire
átruházott hatáskörök pontosítása
tekintetében. A hivatalvezető hozzátette, korszerűsítik, egységesítik
a szerződések és hatályos rendeletek nyilvántartási rendszerét
annak érdekében, hogy azok a
titkárságon egy helyen rendelkezésre álljanak. Tájékoztatása szerint
hamarosan tapasztalható változást
jelent, hogy a jövőben a város
honlapján (www.harkany.hu) nem
csak az önkormányzat jegyzőkönyvei, hanem a nyilvános
előterjesztések és az egyes rendeletek új, egységes szerkezetbe
foglalt változatai is elérhetőek
lesznek, bővítve ezáltal a lakosság
információit egy-egy döntés meghozatalát illetően.

Köszönet
Ezúton köszönjük meg minden
szervezőnek, akik munkájukkal
segítették a 2014. évi Alapítvány
bál sikeres megrendezését.
Az alábbi támogatóknak közönjük, hogy adományaikkal
hozzájárultak céljaink megvalósításához: Bern Zrt, O és R
Építőipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., THERMAL SPA
– Siklós, Zsigmondi Vilmos
Gyógyfürdő Kórház, Vasútegészségügyi Nonprofit Kft,
Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Inerma
Kft., Gáti tanya, Sétány Étterem,
No-Name étterem, Rose kisvendéglő, Szigeti csárda, Tenkes
csárda, Buffalo pizzéria, Amadeus
fagyizó, Éva cukrászda, Viktória
cukrászda, Látványpékség, Príma
pékség, Oázis büfé, Perecz
kocsma, Ametiszt Hotel, Lídia
Hotel, Xavin Hotel, Milla ajándékbolt, Aladdin egzotikus ajándék, ISTF Kft., Halker Kft.,
Alexandra könyvesbolt, AssisiTrend Kanizsa Kft., Csák-Agro
Kft., Sport 36, Diesalan Kft.,
Masino Zaci Kft., Tenkes Dekor,
Wella, Szomor pince, Rádfalva
önkormányzata, Harkány SE
Labdarúgó szakosztály, Harkány
SE Asztalitenisz szakosztály,
Harkányi Városi Könyvtár, Baka
Éva, Baksai Endre Tamás, Bischof
Péter, Boros József, Diósdi Kata,
Éva Ferenc, Fazekas Nóra, Fűriné
Sárosi Zita, Gergics Gyula és
családja, Gottlieb Péter, Greskó
Adrienn, Gyarmati Zoltán, Hajdú
Gábor, Mehring István, Horváth
Balázs, Keresztes Norbert és
családja, Kilner család, Körmendi
Attila, Kudozovics Anita, Kunsági
József, Krizsán Gábor, Lemmerné
Jáksó Valéria, Matyi József, Nagy
Kata, Paczier Gábor, Perecz Norbert, Remmert család, Somogyi
László, Somogyvári Mónika,
Szabó Gábor, Szabó Kata, Széplaki
Zoltán, Tar István, Tiffán Zsolt,
Vecsernikné Fazekas Szilvia, Zoric
Ildikó, Vasútegészségügyi Nonprofit Kft.
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Esztétikus környezet, megújuló medencék
Folytatás az 1. oldalról
A városvezető hozzátette, további
céljaik között szerepel a fürdő
vizesblokkjainak és öltözőinek
felújítása, valamint a 3-as medence
tetőszerkezetének és környezetének helyreállítása. Ezek azok a
sarokpontok – mondta Baksai
Tamás -, amelyeket mindenképp
meg kell lépni a vendégszám
emelése érdekében, illetve azért is,
hogy a város és a fürdő hosszútávú
terveinek kidolgozásáig az intézmény megfelelően tudjon dolgozni.
- Mindemellett – tette hozzá a

polgármester – szükség van a régi
tervek aktualizálására is – időközben több építési terv is érvényét
vesztette -, valamint látnunk kell,
hogy milyen uniós forrásokra
nyílik mód. Mindez nem megy
máról holnapra, legalább 2-3 év
szükséges, azonban addig is azon
leszünk, hogy a lehető legtöbb
lehetőséget megragadjuk a további
fejlődés érdekében.
A fürdő elmúlt évével kapcsolatban
Hegyi Ákos vezérigazgató elmondta, megállt a korábban tapasztalt
tendencia, a gyógyfürdőt több mint

460 ezren látogatták, ezt kell most
tovább növelni. Harkány ismét
jelen van az országos vérkeringésben – tette hozzá -, amit jól példáz,
hogy mind messzebbről érkeznek
vendégek, elismerve a szolgáltatások minőségét, színvonalát.
Céljuk az idei évben a vendégszám
minimum 10 százalékos emelése,
amelynek érdekében rendszeres,
funkcióját tekintve kibővített
akciókkal, továbbá olyan programokkal várják a településre érkezőket, amelyek nem annyira függnek az időjárástól.

Karácsonyi
műsor
A város általános iskola harmadikos diákjai, az énekkar nagyon
szép műsort adott a közönségnek
karácsony alkalmából, melyet
többször láthattak az érdeklődők.
látványban gazdag, sok fényeffektekkel tarkított, újszerű előadás
nagy sikert aratott a nézők körében,
s az igényesen kialakított színpadkép csak fokozta az élményt.
Ezúton is gratulálunk a műsor
rendezőinek és a kisdiákoknak,
akik szebbé tették az ünnepi várakozás időszakát!
H. É.

Januári népi
mondóka
Pálnak fordulása,
Fél tél elmúlása.
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.
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Évzáró találkozó a nyugdíjas klubban
Bensőséges összejövetelt tartott a
nyugdíjas klub a karácsony előtti
napokban, az Ametiszt étteremben.
Kellemes környezet, szépen terített
asztalok, előzékeny és udvarias
személyzet várt bennünket.
Klubtársaink nagyon örültek a találkozásnak, s annak, hogy városunk egyik vezetője, Éva Ferenc
alpolgármester is megtisztelt bennünket a jelenlétével. A kötetlen
beszélgetések után klubvezetőnk
üdvözölte a jelenlévőket, majd a
hangulatot megalapozva szép karácsonyi gondolatokat fogalmazott meg. Ezután egy csodálatos,
napjainkban is aktuális verssel
köszöntöttem a társaságot, majd
mindenkinek kis ajándékcsomagokat adtunk át. Nem az érték,
hanem a gesztus, a megemlékezés
volt a lényeg. Természetesen mindenki nagyon örült ennek is, majd
következett az ünnepi vacsora,
mellyel az önkormányzat vendégelt
meg bennünket.
Az összejövetelünk születésnapi
köszöntő is volt egyben, hiszen
Tőttösi Vera születésnapja volt.
Isten éltesse!

A vacsora után a „régiek” felidézték
előző éveik karácsonyi készülődéseit, mi fiatalabbak tisztelettel
hallgattuk őket. Bizony hallottunk
nehezebb évekről, szűkös ünnepekről. Úgy éreztem, bármilyen
nehézségekkel kellett megküzdeniük, mindig mindent megtettek
azért, hogy családjuknak örömet
szerezzenek. Tisztelet illeti őket!
Ma már közülük sokan dédnagymamák, és természetesen szívük
csücske a kedves dédunoka, ragyog

a szemük, az arcuk, ha róluk beszélnek.
Immár új esztendőt írunk, nagyon
bízom benne, hogy mindenkinek jó
éve lesz: lakóhelyünk szépül, vezetőink jól döntenek, gyerekeink
sikeresek, unokáink boldogok lesznek.
Mindannyiunknak nagyon boldog,
eredményekben gazdag új évet
kívánok sok-sok szeretettel!
Hári Józsefné

Állampolgári eskütétel a hivatalban
Január 15-én délelőtt négy új
honfitársunk - Đakić Sanja,
Harkány, Božović Sonja, Szerbia,
Tubić Daniela, Szerbia, Tubić
Anđela, Szerbia - tette le Baksai
E n d r e Ta m á s p o l g á r m e s t e r,
Gusztávné Ragályi Csilla anyakönyvvezető és a megjelent családtagok előtt az állampolgári
esküt az önkormányzat tárgyalótermében.
Mint azt Đakić Mario a Harkányi
Híreknek elárulta, valóságos húga”karácsonyi ajándékként” kapta
meg az állampolgárságot, ugyanis
egész pontosan szenteste napján
csengetett náluk a postás...
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Anyakönyv

Betlehem az óvodában

2014. december hó
Elhunytak
Nagy Fehér Miklós 2014. december 03. (Harkány, Táncsics utca
78.)
Hodnik Miklós 2014. december
05. (Harkány, Zsolnay Vilmos
u.1/a)
Kövesdi Katalin 2014. december
07. (Harkány, Táncsics utca 16.)
Horvat Janos 2014. december 17.
(Harkány, Vak Bottyán utca 24.)
Házasságot kötöttek
Katona Andrea és Niebl Tamás
2014. december 29.
Gusztávné Ragályi Csilla
Blanka anyakönyvvezető

December 19-én délelőtt rendezték
meg a város óvodájában a hagyományos betlehemes műsort, amelyet ezúttal az intézmény 6-os számú csoportjának tagjai adtak elő.
Az ifjú „színészpalánták” – Bayer
Kevin, Faragó Alíz, Fedelevits Lora, Kálmán Lara, Kiss Zsófia, Krudinszki Adél, Kuszinger András,

Kuszinger Márton, Lukács Krisztofer Attila, Nemes Dániel, Nemet
Ena, Patkó Gergő, Reidl Roland,
Rosinger Katalin, Rosinger Péter,
Takács Áron Miklós, Várnai Kristóf, Vass Luca Laura, Selymes Lajos – szép sikert arattak nem csak
ovis társaik, hanem a szép számmal
megjelent szülők körében is.

Válogatás a
Városi Könyvtár
új könyveiből

Ukrán orvosok látogatása

Az elmúlt év végén a Magyar
Turizmus Zrt. szervezésében egy
ukrán utazásszervezőkből, szakorvosokból és kórházi vezetőkből
álló csoport látogatott Magyarországra. A program a dél-dunántúli
és a balatoni régió lehetőségeire
fókuszált, mivel az ukrán turisták
átlagos tartózkodási ideje a Bala-

tonon és a Dunántúlon a leghoszszabb: 4,2, illetve 3,6 nap. Az
egészségturizmus hangsúlyos
szerephez jut utazásaikban, ezért a
Magyar Turizmus Zrt. kijevi
képviselete kiemelt feladatának
tekinti e turisztikai termék népszerűsítését. Az ukrán orvosok
Harkány természeti kincseivel, az
egyedülálló kénes vízzel és a helyi
Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház szolgáltatásaival is
megismerkedtek. A résztvevők
túlnyomórészt bőrgyógyászok
voltak, ezért élénk érdeklődés
kísérte a bőrproblémákat hatékonyan gyógyító, szulfid tartalmú
vízről és a kórház professzionális
szolgáltatásairól szóló előadást.
TDM
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Fejezetek a magyarság őstörténetéből
2015. februárjában a művelődési
házban ismét elindul a "Fejezetek a
magyarság őstörténetéből" című
előadás sorozat. Az előadások célja az
ismeretterjesztés és a közönség érdeklődésének felkeltése a magyar történelmi múlt iránt.
A hiteles magyar őstörténet ismeretének rendkívül fontos szerepe van
magyar önazonosság tudat fenntartásában, és a nemzeti összetartozás
megélésében. Régi igazság, hogy
múlt nélkül nincs jelen és elképzelhetetlen a jövő is. Másképpen fogalmazva: ha egy népnek tisztázatlan a
múltja - s e múltban a nép eredete -, úgy
a jelenének nincsenek biztos alapjai,
mert abból hiányzik az összetartozást
biztosító történetiség. Egy nemzetnek
feltétlenül szüksége van a szilárd
nemzeti önazonosság tudatra, mely
egyik fontos összetevője lehet a biztos
jövő tervezésének és építésének.
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Sajnálatos, de igaz, hogy a világon
nincs olyan nép, melynek több tucatnyi őstörténet-elmélete lenne, mint
a magyarságnak. E sokféle elképzelés
hallatlan zavart okoz, és általában és
alapvetően mindig egyetlen tudományág állítására hagyatkozik. Csak
egyetlen igaz őstörténet létezik, melyeket sok száz éven vallott magáénak
a magyarság, s melyet gróf Széchenyi
István 1841-ben tömören megfogalmazott egyik írásának címében: "A
Kelet népe". A keleti eredet nézete
viszont számos tudományág kutatási
eredményén alapszik (köztük a történettudomány, vallástörténet, régészet, földrajz, zenetudomány, néprajz,
genetika, antropológia stb.).
A régebbi és újabb kutatási eredményeket felhasználva ismét meg kell
találnunk a biztos őstörténeti alapokat. A hiteles magyar őstörténeti

kép kialakításában nyújtanak segítséget az újra induló előadás sorozat,
korábbi és új előadói. Az előadók
különféle szakterületek (történész,
régész, orientalista, népzenekutató,
nyelvész stb.) elismert és rendszeresen
publikáló szakemberek, köztük nemzetközileg jegyzett tudósok és kutatók.
Az első előadásra 2015 február 17-én,
kedden, 18 órakor kerül sor.
Az előadás címe: A hunok rövid
története. A hunok és a magyar
őstörténet. Előadó: Csajághy György
(zenetanár-népzenekutató, történész),
aki egyben az előadások szervezője és
levezetője. Az előadássorozat folytatásaként nyilvános tudományos konferencia megtartását tervezzük. E
meghirdetett előadássorozat program
kapcsolódik az ún. "keleti nyitás"
politikájához.
Csajághy György
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
Karácsonyi ünnepség a művelődési házban

2014. december 19-én került megrendezésre a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház karácsonyi ünnepsége, melyen a
dolgozók és hozzátartozóik a szervezők nagy örömére eddig sosem
látott számban jelentek meg. Az

eseményt az intézmény főigazgatója, Dr. Péter Iván nyitotta meg
köszöntőjével, melyet követően
Tiffán Zsolt, országgyűlési képviselő és Baksai Endre, Harkány
város polgármestere is szólt néhány
szót az egybegyűltekhez.

Átadásra kerültek az „Év dolgozója
2014” díjak is, melyet tizenkét
kategóriában tizennégy díjazott
vehetett át. Nekik ezúton ismét
szeretnénk gratulálni!
Az ünnepi műsort színvonalas és
változatos produkciók alkották,
melyben közreműködtek a Siklósi
Vár lovagjai, a Kapronczai Művészeti Iskola táncosai, valamint az
SKI zeneiskola vokális tanszakának növendékei.
A vacsorát követően a hangulatról
a Harold zenekar gondoskodott,
akmely egészen hajnalig húzta a
mulatozók nótáját.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a
Dél-dunántúli régióban
A Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház konzorciális
megállapodást kötött 2011 májusában 12 egészségügyi intézménnyel annak érdekében, hogy
közös pályázatot nyújtson be az
ÚMFT Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett
„Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Dél-Dunántúli
Régióban” című felhívásra. A
pályázat megfelelt a bírálati
szempontoknak, így 2012 márciusában támogatásra érdemes minősítést kapott.
A 2012 júniusában aláírt Támogatási Szerződés szerint kórházunk
a közel 4 milliárdos támogatási
összegből mintegy 328 millió

forintot fordíthatott beruházásra. A
támogatás mellett Intézményünk
mintegy 20 millió forintot saját
költségvetéséből tett hozzá a
projekt még sikeresebb megvalósításához.
A projekt célja kórházunk rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó
infrastruktúrájának és műszerezettségének fejlesztése, valamint a
személyi feltételek javítása. Legfőbb elem azonban a kardiológiai
rehabilitációs járó-beteg ellátás
létrehozása, valamint a neuromuszkuloszkeletális fekvőbeteg
rehabilitáció területén a betegeink
gyógykezelési körülményeinek
javítása volt.
A projekt megvalósításával, azaz a

kórházunk szolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése révén a
várakozási idő lecsökken a fent
jelzett két szakterületen.
Az építési beruházási projektelemnek köszönhetően a Gyógyfürdőkórház meglévő konyhája és
étterme fölé egy emeletráépítés
valósult meg. Itt kapott helyet
akadálymentes közegben többek
között számos rendelő, az új
szekcionálható tornaterem, fizikoterápiás helységek, kezelők, oktatószoba és öltözők.
Közbeszerzés révén a törvényben
előírt minimális eszközparkon túl a
ma ismert legjobb orvosi eszközök
és az ellátáshoz nélkülözhetetlen
bútorzat is rendelkezésünkre áll.
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Elköszön egy lelkész-kántor
Ének – és egyházzenei szolgálatom summája. Elhangzott: A harkányi
református templomban, férjem Tóth Árpád Zoltán lelkipásztor
elhunytának 10 éves évfordulója évében és emlékére 2014. december 21-én.

„Nem lesz mindig sötétség ott, ahol most
szorongatás van” És.: 9:1, Ének: 40.,367.,
264., 392.
Istennek Népe, kedves Gyülekezet, szeretett Testvéreim!
2014. Advent negyedik vasárnapján,
hosszas távollét után, hálaadó örömmel
vagyok jelen az Úr hajlékában, a gyülekezet számos, régóta ismert, szeretett
testvérem lelki közösségében.
Férjem, Tóth Árpád Zoltán, egykor
harkányi lelkipásztor elhunytának, idén 10
éves évfordulója van. Elsősorban őrá
emlékezem!
Hálát adok Istennek, férjem, evangéliumhoz mindvégig hűséges életéért,
súlyos harcokat hitben átvészelő, küzdelmes, ám gazdag szolgálatáért! A harkányi református temetőben nyugszik, általa
is elprédikált híveink sírszomszédságában. Harkányi szolgálati ideje alatt,
közös meggyőződésünkké vált, hogy a
harkányi gyülekezetben lelki gyökereket
eresztettünk. Ide kötődünk sok lelki szállal. Lelkileg gyötrelmes volt, igen nehezünkre esett, amikor hatalmi parancsszóra
innen más szolgálati helyre kényszerültünk elmenni. Mindkettőnk kötődése a
harkányi gyülekezethez az idetartozás
gyökereit mélyre eresztette bennem. Ez az
alapja, hogy hosszú évek után befejezéshez érkezett templomi orgona szolgálatom végén, ahova tartozom, ebben a
gyülekezetben adjak hálát Istennek a
nékem adott szolgálatért és egy e
gyülekezetben adjak számot sáfárságomról. Itt szóljak hatalmas istenünk
jóságáról, aki az övéit minket és engem is
egész életem során úgy hordozott,
vezérelt, szeretett, bajomban védett, mint
8

ahogy a „Jó atya hordozza az ő fiát”. A
lélek késztet, úgy érzem: miként a bibliai
sáfárt előszólítja az ő gazdája és azt mondja neki : „Adj számot a te sáfárságodról”.
Tulajdonképpen munkálkodásom elszámolásával az én uramnak- gazdámnak
tartozom mind azért, amit az ő segedelmével, az ő szőlőskertjében, a gyülekezetekben végezhettem. Ám ezt a
gyülekezetemben kell megtennem.
A gyülekezet tulajdonosa Isten! A mindenkori gyülekezet, amiben Isten az ő
evangéliumát belehelyezte, mint egy,
bölcsőbe fektette, Isten uralkodásának az a
helye, ahol a szentlélek munkája igehirdetésben, éneklésben, imádságban
végbemegy. A gyülekezet az, aki jó gazda
módjára munkát ad az ő szolgáinak,
számon tartja ezeket, de számon is kérheti.
Tehát, ami most történik részemről, egy
sáfár válaszadása a szőlőkert tulajdonosának gyülekezetem közösségében.
Köztudott, hogy nincs unalmasabb dolog
annál, mint mikor valaki magáról beszél.
Sáfár módján most mégis ezt kell tennem,
testre szabott bizonyságtételemben a
következőkben ne az emberi cselekvés
fontosságát lássuk, hanem annak elsődlegességét, hogy hatalmas istenünk, az ő,
egész világunkra kiterjedő egyetemes
tervét, égen-földön, a népek-nemzetek
életében, minden tagadó ideológia
ellenében megvalósítja. Mennyei atyánk
szeretete, Krisztus urunk kegyelme
gyülekezeteinket és személyes életünket
hordozó, formáló ereje a szentlélek
munkája az, hogy a népünk körében ránk
bízott területeken Istenünk e területre
szabott terve megvalósuljon, és terve
véghezviteléhez a mi személyes életünket
is országa építésére szolgálatba szólítsa.
Advent utolsó vasárnapján, karácsony
küszöbén Jézusra, arra az úrra várunk, aki
már egyszer eljött. Aki már a földi dimenzióból, felhőkben, mennyei atyjához
tért, de megígérte visszatér. Arra az úrra
várunk, akinek visszajövetele bizonyos. Ő
visszajön! Nem betlehemi kisdedként, de
jön királyi hatalommal, fényben, felhőben,
dicsőségben, angyali seregek kíséretében
és megjelenésekor: „Felfedi titkát minden
szív előtt”. Azok előtt is „akik őt
általszegték”. Adventi várakozásunkban
az egyház, Krisztus népe, a mennyből
eljövendő, dicsőségben érkező urának

biztos érkezésére vár. Az eljövendőre,
akinek még érkezésekor a „győzedelmes
egyház urával örökre egyesül”. De addig a
Krisztusváró egyház népe nem tétlenkedhet! Küldetése, feladata van! Isten
országának építése. „ Mennyetek el és
tegyetek tanítványokká minden népeket”.
Jézus urunk elhívja, kiküldi, megbízza
övéit, munkára szólít. Az építő munkának
minden részlete nagyon fontos, a templom
renoválásától kezdve az egyházi zenén, az
agapé sütemények sütésén keresztül, az
országos vagy nemzetközi konferenciáig!
Mert „a munka sok, a munkás oly kevés”.
Az én uram, istenem engem fiatal életkoromban hívott az ő szolgálatába. Az
ének, az orgona és az igehirdetés
szolgálatával ő bízott meg. Megbízásomat
az ő kezéből vettem. Konfirmációm
megelőző éveiben jelent meg egy un. „kis
énekkönyv”, az volt a célja, hogy ismertesse azokat az énekeket, amik bekerülnek
majd az 1948-ban megjelenő hivatalos
énekes könyvbe. Szerettem énekelni, ezért
megtanultam az összes éneket, saját
hangszerem a harmónium volt. Összhangzattant már akkor tanultam. Az ének
anyagismeret, a templomi gyülekezet
énektanításához, később orgonán történő
helyettesítésekhez. Még később zenei,
majd teológiai tanulmányokhoz vezetett.
Lelkész férjem oldalán minden szolgálati
helyén teljesítettem templomban, temetéseken kántori szolgálatot. Ezekben a
gyülekezetekben a hangszerek karbantartása, gyermek missziós munka, ifjúsági
kórus megalakítása, karvezetés feladatom
lett. Legelőször Kecskeméten vettem részt
kántorképző tanfolyamon 1949-ben. Az
egyházi iskolák, egyetemek államosítása
évtizedes késést okozott oktatási területen.
Sokkal később Debrecenben a Református
Teológiai Akadémia keretén belül
szervezett országos kántorképzőben 5
éves tanulmány után egyházi ének-zene,
orgona-zene és hangszer ismeret, valamint
karvezetői oklevelet szereztem. Vizsga
darabjaimat karvezetésből a Nagytemplomban vezényeltem, orgonajátékból a
jelentős történelmi döntések színhelyén
(Kossuth Lajos 1849. függetlenségi
nyilatkozat) az oratóriumban épített
orgonán játszottam és vizsgáztam a
vizsgáztató bizottság előtt, akinek elnöke
Dr. Gárdonyi Zoltán zeneszerző, a jelenleg
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használatban álló, Korál könyvünk fémjelzője, szerkesztője.
Lelkészi tanulmányaimat, a Református
Teológiai Akadémián, Budapesten folytattam és végeztem el, ahonnan ordinált =
felszentelt lelkészként bocsátattam ki.
Lelkészi szolgálatom legizgalmasabb
szakasza akkor volt, amikor az ateizmus
ördögének = hitetlenség listáján 58
baranyai református templom lebontásra
volt kijelölve, és ezek között elsőként,
szolgálatom színterén, az oldi templom
volt. A kommunista ideológia azt hirdette
(1945), hogy 40 év múlva nem lesz
egyház. Az egyház ki fog halni. Ezt a sátáni
szellemiséget istenünk alaposan megcáfolta. 1989. október 6-ára az aradi vértanú
ünnepére, sokévi munka után, az elsőként
lebontandó oldi templom megépült, kivirágzott.
Kazettás- festett mennyezetét hugenotta
gályarabok leszármazottai festették: „Isten
dicsőségére, a testvérek örömére”. 40 év
múltával az élő egyházban, igehirdetésben, Krisztusváró nemzetközi gyülekezetben ünneplésben meghirdethettem:
„Isten az én szabadítóm! Bízom, és nem
félek!” „Kicsoda ez a dicsőség királya? Az
erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr”
Zs.24. 1989 őszén körülöttünk „Nemzetek
zajongnak, országok mozognak”: Romániában, Temesváron forradalom dúl.
Németországban berlini vasfüggöny omlik! Magyarországon október 23-án a fordulat évében a kommunista diktatúra
dágona zuhan alá. Baranyában a romjaiból
felújított oldi templom precedens példája
Baranya megye 58 református templomának tervbe vett lebontását akadályozta meg. Él az Isten, él az ő egyháza!
A templomi hangszerekre, ápolásukra
mindig különös gonddal figyeltem, így az
Old-Egyházasharaszti-Siklósnagyfalu
társegyházközség gyülekezeteiben is.
Oldra elektromos orgonát, Egyházasharasztiba harmóniumot, a siklósnagyfalusi templomi orgonához motort
szereztem. Szekszárdon a templomi
orgona diszpozíciója átalakítását szorgalmaztam, illetve átépítésénél asszisztáltam
mert sok vonós regiszter, kevés gyülekezeti énekhang tónus volt) Itt nagyszerű
ifjúsági kórust sikerült szer-veznem. A
H a r k á n y é s Te r e h e g y o r g o n á i
karbantartásához többször szereztem
szakavatott hangszerészt. Kezdeményező
voltam abban, hogy Harkányban a római
katolikus és református templomokban
vasárnap délutánonként legyenek kifejezetten orgona koncertek. A gyülekezetek
örömére és a turisták templomba vonzá-

sához. Mind kezdeményező elsőként
tartottam önálló orgona estet itt a
templomunkban. E lehetőséget a filharmónia figyelmébe ajánlva, ők a továbbiakban a harkányi római katolikus templomba szerveztek hasonlókat, orgonaművészek bevonásával.
Harkányi időnkben gyermekeink kisiskolás korában családunkban kis házi
kórust hoztunk létre. Férjemet több baranyai gyülekezetbe meghívták vendégszolgálatra, ilyenkor vele tartottunk és 3-4
szólamban énekeltünk az istentiszteleteken. Ekkor járta az a mondás rólunk:
„a baranyai minikórus” . Gyermekeink
boldogan jöttek velünk.
Országos viszonylatba számtalan alkalmam nyílt különböző templomi orgonákkal ismerkedni vagy játszani is azokon. A
nagyobbak közül néhány: Debrecen Nagy
templom, Kiskunhalas, Szentes, Nagykőrös, Egri Dóm, Kalocsai Székesegyház,
Pécsi Székesegyház. Ezek a tapasztalatok
bátorítottak, hogy külföldön jártamban az
adódó lehetőségek megbecsülésével,
különböző országok városainak orgonáin
zenei élményeim legyenek. Ilyenek
voltak: Németországban, Frankfurt/main
Nordwesrstadt Thomaskirche, ahol egy
hónapig liturgikus kántorként helyettes
voltam. Gailingenben, a római katolikus
templomban időkorlátozás nélkül, gyakorolni volt lehetőség. Innen szereztem
orgona motort Siklósnagyfaluba. Svájcban: a Rebstein, Basel/Bruderholz, Hagendorf, Sion református templomaiban
voltak. Franciaországban: Reimsben a
református gyülekezet templomában
különleges orgonán játszhattam, ott a
sípok nem függőlegesen, hanem vízszintesen álltak ki az orgonaszekrényből.
Millauban (itt világhíres viadukt van)
felkérésre önálló orgonakoncertem volt, a
református templomban.
Meg kell emlékeznem tanítóinkról,
professzorainkról, akik lelki értékekkel,
szellemi tudásukkal vértezték fel hallgatóikat: „akik előttünk jártak”! Kiváló
tanítók, lelkészek, professzorok, fényes
lelkű atyák jártak előttem, akik tanításukal, eligazításokkal növelték ismeretemet,
bátorításuk, tanácsuk gazdagították életemet. Példaértékű életük hatásai maradandó nyomot hagyott lelkemben.
Idén egy éve kaptam jelét annak, amikor
ünnepi istentisztelet utolsó énekversének
orgonálása közben hirtelen összefutottak a
kottafejek, hogy templomi orgonaszolgálatom mandátuma lejárt. Nem
vártan „tolvaj módon” köszöntött rám.
Lelkileg megviselt. Ám lelkemben meg-

szólalt az énekelt imádság, a „tanítványok” óhaja „Maradj velem, mert mindjárt este van., Nő a sötétség., Ó el ne hagyj
uram”. Szem műtétre került sor. Mégis:
„Áldjad én lelkem a dicsőség erős
királyát…”, aki ifjú koromtól 80 éves
koromig „megbízott” 64 évig megengedte,
elfogadta, buzgóságom mellett is igen
szerény szolgálatomat „ az Ő templomában „ a hívek seregében. Már ifjú
koromban szólt a felkészítés:
„Krisztus az énekem
Krisztus az életem
Mindenem énnekem Ő
Elfogy az énekem
Elfogy az életem
Megmarad én nekem Ő!”
(Varga Tamás: Ébredési ének 1947.)
Hálásan köszönöm a harkányi gyülekezet
töretlen szeretetét, hogy elfogadta, elviselte, szívesen vette egyházi ének-zenei
szolgálatom 64 évéből a gyülekezetben két
részben történt, összesen 25 éven keresztül
gyakorolt szolgálatomat. Köszönöm
lelkipásztor testvéremnek a vele mindenkor harmonikus együttműködés örömét. A
harkányi református templom orgonáján a
jövőben mindenkor szolgáló kántor
testvéremnek kívánom a közös éneklésben
jelen levő, alázat-hódolat-imádat lelkületét. Így emelkedhetünk együttesen
istenünk trónusa elé, így méltó szolgálatunkhoz.
A gyülekezet vezetőségének, presbitériumnak, az egész gyülekezetnek lelki
örömben gazdag áldott karácsony ünnepet
kívánok énekünk egy versével.
„Nyílj meg szívem, lásd meg jobban,
Ki fekszik itt a jászolban?
Ez a gyermek bizonyára
az Úr Jézus Isten Fia” Ék. 316:7
Becsüljük meg karácsonynak számunkra
egyszer s mindenkorra adatott égi ajándékát!
Az új esztendő kezdetétől, annak végéig
bátorítson bennünket egyik – előre is
fellegeket oszlató- kánonban is énekelhető
bibliai ige: „Semmi felől ne aggódjál, Él az
Isten és szeret, Hálaadó könyörgésben,
Tárd fel néki szívedet! És az Isten
békessége, Minden értelem felett, Betölti
az Úr Krisztusban gondolatod szívedet.”
A ránk köszönő 2015-ös új évben a
gyülekezet életét az egész Harkány Város
közösség polgárai jövőjét kísérje
mindenható istenünk gazdag áldása!
Mindenkinek boldog új évet kívánok!
SOLI DEO GLORIA
GLORIA IN EXCELSIS DEO!
Tóth Árpádné Boldizsár Margit
nyugalmazott református lelkipásztor
9

2015. január

Gyémántlakodalom

December közepén Baksai Endre Tamás polgármester is köszöntötte
a 60. házassági évfordulóját ünneplő Szabadi házaspárt a művelődési
házban, akik számára gyermekeik és unokáik szereztek egy igazi,
valóban az utolsó pillanatig titkolt meglepetést.

Megmarad a
buszjárat
A korábbi gyakorlattal ellentétben
hétfői napokon nem, azonban
szerdán és pénteken továbbra is jár
majd a kisbusz a terehegyi városrész és a belváros között, tájékoztatta az újságot Éva Ferenc
alpolgármester. Mind megtudtuk, a
járatcsökkentésre a kihasználatlanság, sok üresjárat miatt kerül
sor, azonban azt az idősekre való
tekintettel – egyebek között különböző ügyintézések, avagy épp
bevásárlás miatt - az önkormányzat
mindenképp meg kívánja tartani.
Az alpolgármester hozzátette, a
kisbusz szerdán és pénteken 8.30
órakor indul majd a terehegyi
faluház elől és 10.30 órakor indul
vissza a Spar áruháztól.

Topon a borvidék vörösborai
A Villányi borvidékről való az ország
vörösborainak legjava, ezt támasztja
alá a VinCE magazin borszakmai
folyóirat véleménye, amelyben vaktesztek segítségével véleményezték az
ország 1200 borát.
A VinCE Magazin hónapról hónapra
teszteli a frissen piacra kerülő bortételeket, illetve egy-egy tematia vagy
borstílus legjobbjait keresi. Az elmúlt
év végén a borrajongók figyelmét arra
az ötven borra hívja fel, amelyek a
hozzájuk beküldött közel 1200 palack
legmagasabb pontot elért tételei. „Ha
ezeket választja, biztosan nem csalódik!” - írja a szaklap.
A teszt mindig vakteszt, vagyis a
tesztelők semmit nem látnak
a palackokból – sem a címkét, sem a
kapszulát, sőt a merev és átlátszatlan
zacskó miatt még a palack formáját
sem. A tesztelő panelt mindig a teszt
témájához igazítják, tehát az adott
témában jártas szakértőket hívnak. A
panel összetétele vegyes, hogy a
borvilág minden területe képviselve
legyen: sommelier, borkereskedő,
borszakíró, borász, nemzetközi
diplomás borszakértő. Az általuk
ajánlott 50 legjobb bor között a TOP 15
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vörösbor kategóriában a Villányi
borvidék szépen repre-zentált.
Örömhírnek számít, hogy a 2014 év
TOP 15 vörösbora közül nem csak az
első öt való a Villányi borvidékről, de
nagy örömünkre összesen kilenc
pincészet munkáját dicséri a rangos
sorrend” – mondta el Becker Leonóra a
Villány- Siklósi Borút elnöke.
1. Riczu-Stier Pincészet Kékfrankos
2009, 2. Kiss Gábor Enigma 2012, 3.
Riczu-Stier Pincészet Cabernet Franc
2011, 4. Vylyan Montenouvo Cuvée
2009, 5. Vylyan Dobogó Cabernet
Sauvignon Válogatás 2009, 7. Jackfall
Grand 2007, 8. Vylyan Duennium
2009, 14. Halasi Cuvée 2011, 15.
Heumann Cabernet Franc 2009.

A városi könyvtár
nyitva tartása:
Hétfőtől csütörtökig: 9.45 - 12.00,
13.00 - 17.45
Péntek: 10.00 - 14.00
Szombat, vasárnap zárva!
Elérhetőségeink:
Telefon: 72/580-116
e.mail:
konyvtar.harkany@freemail.hu
facebook: Harkány Városi
Könyvtár
Figyelem!
A könyvtárban a fénymásolás
mellett már scannelni is lehet!
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Megszűnt a
tartozás
A városvezetés erőfeszítéseinek
köszönhetően Harkány konszolidált állapotban vághatott neki az
új esztendőnek.
Az elmúlt év végén az önkormányzat kifizette a Gyógyfürdő
ZRt. felé 2008-2009. években
felvett 189.842.000 Ft kölcsön +
kamatai után a 2014. évi költségvetést terhelő 166.231.000 Ft
kiadásból még fennálló 91.360.000
forint kötelezettség összegét is,
tájékoztatta a Harkányi Híreket
Baksai Endre Tamás polgármester.
Mint megtudtuk a kölcsön és
kamatai mellett további 8.808.000
Ft szállítói tartozás is kifizetésre
került, ezzel a Gyógyfürdő felé az
Önkormányzat minden tartozása
rendeződött.

Három királyok
Horvátországi kórussal közösen
rendezte meg idén a Három királyok napját a város horvát nemzetiségi önkormányzata a helyi
katolikus templomban, melyen a
moslavinai plébános is megjelent
és igét hirdetett.
A vendégkórus közös műsorra hívta meg a harkányi kisebbségi önkormányzat dalárdáját.

Egy világbajnok Harkányban

Január elején a városban járt Kocsis
Csongor erőemelő világbajnok
(1997), akivel az Átrium Hotelben
sikerült pár szót váltani.
- A fokozott igénybevételek miatti
sérülések gyógyulására ajánlották
számomra Harkányt. Először lejöttem pár napra, majd ezután egy
tíz napos kúra következett.
- Használt?
- Abszolút. Arról nem is beszélve,
hogy a fürdő masszőre, Zórity
István (azóta nyugdíjba vonult – a
szerk.) csodát tett, azokat a cso-

mókat is eltűntette, amelyeket
előtte sehol sem voltak képesek.
Isteni keze volt.
- Milyen sérüléseid voltak? Használt a harkányi víz?
- A sportágból adódóan főként
húzódások, hiszen az edzések
alkalmával fekvenyomásban rendszeresen 300 kilókkal gyakoroltunk. Ami a vizet illeti, persze, hogy
használt. Ez egy eszméletlenül jó
gyógyvíz, ami – most már tudom –
számos problémára jelent orvosságot. Szerintem sokkal jobban
kellene reklámozni, hogy minél
szélesebb körben váljon közismertté.
- A gyakoroltunk azt jelenti, hogy
már nem sportolsz aktívan?
- Igen. Az elmúlt évben abbahagytam a versenyszerű sportolást.
Jelenleg egy szállítmányozási
vállalkozásban vagyok érdekelt.
- Ennek ellenére még visszatérsz a
városba?
Persze. Most tudtam meg, hogy évente két alkalommal kedvezménnyel is lehet jönni, úgyhogy
élni fogok a lehetőséggel, mert
valóban fantasztikus ez a víz, barátságosak az emberek.

Az egyik leglátogatottabb
gyógyfürdő
A Dél-dunántúli régió gyógy- és
termálfürdői között is vezető szerepet betöltő Harkányfürdő, mely
egyben az ország egyik leglátogatottabba gyógy-fürdője, elérte a
450 ezres eladott belépőjegy számot.
A Dél Dunántúli Gyógy- és Termálturisztikai Klaszter tagjaként, a fürdő
nagy hangsúlyt fektet a megfelelő
turisztikai marketingre és a partnerekkel történő megfelelő együttműködés kialakítására. A közelmúltban
került sor a Termálturisztikai Klaszter
„Fókuszban a turisztikai marketing és
az együttműködés” címmel megren-

dezésre kerülő konferenciájára, ahol a
turisztikai marketing terület szakértőjeként, Somló András mellett Nagy
Boglárka, Harkányfürdő kommunikációs ügynökségének képviselője is
előadást tartott.
A konferenciát Iharosi István elnök
megnyitó beszéde indította, melyet
Hankó Bernadett klasztermenedzser
követett, aki bemutatta az elmúlt két
évben végzett tevékenységeket, majd
Horváth Viktória, egyesületi titkár
prezentált érdekes regionális statisztikákat, külön kitérve az idei nyári
időjárás okozta nehézségekre.
FerlingPress
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JANUÁR
Rossz időket élünk, hogy fessem ki jónak?
Ki hisz ma Százéves Jövendőmondónak?
Mikor maga sem hisz, öreg csont, magának,
Húzván gond gyümölcse vén ágát nyakának?
Mégis, hivatalból, ő lévén az ember,
Kinél a naptáros jobb időket rendel,
Varázsló-süvegét most is félrecsapva,
Üti a jövendő kongó űrét csapra:
Csorduljon sok jóval a sok jövő hónap,
Rossz nap elmaradjon, több legyen a jó nap,
A rossz úgy se jöjjön, ha ki tán hivatja, Ez legyen az új év legszebbik divatja!
Tóth Árpád

Óévbúcsúztató
bakancsos túra
Az elmúlt esztendő utolsó napjaiban - ahogy az már
1972 óta minden évben lenni szokott - ismét felkerekedtek a bakancsosok, hogy bebarangolják a Tenkes
hegyet.
A túrán a korábbi évektől eltérően - 2013-ban 87-en
vágtak neki a mintegy 14 kilométeres távnak - alig
három tucatnyian vettek részt, melyben minden
bizonnyal szerepet játszott a frissen leesett hó.
A megjelentek viszont remekül érezték magukat, a
reggeli szürkületet hamar szikrázó napsütés váltotta, s
többekről a nagykabát is lekerült. Miként az már lenni
szokott, az erdészháznál került sor az újoncok - mert azért ők is voltak - avatására, a közös sütésre, s a Himnusz eléneklését követő újévi jókívánságokra...
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Törzsvendég: Andreas Hain - JOOLA
Talán arra kell lehetőséget találni,
hogy nemzetközileg több reklámhoz jusson a rendezvény, hogy
több komplett árajánlat készüljön
szállás + utazás + versenyrészvételi díjakkal.
A verseny weboldala talán még
jobbá tehető. Azonban a verseny
lebonyolításán nem szabad változtatni, mert az egyszerűen jó.
Köszönjük javaslataidat és
kívánunk neked, cégednek, a
JOOLA–nak és különösen a
feleségednek, a gyerekeidnek
minden jót. Mi mindig nagyon
örülünk, ha köztünk vagy.
Köpösdi sporttárs
- Miként ismerted meg a harkányi
gyógyvizet?
- 28 évvel ezelőtt Beck Mihály elhozott egyszer magával Harkányba, és azóta minden évben több
alkalommal is eljövök ide. Amikor
már lehetséges volt, azonnal vettem magamnak egy hétvégi házat,
és azóta a Lanka utca az én otthonom.
- Milyen ismereteket adnál szívesen
tovább a gyógyfürdőről?
Mindig azon gondolkozom, hogy
melyik időszak lehet is a legjobb itt
Harkányban, mi mindig karácsonykor jövünk, akkor minden
olyan nyugodt és pihentető –
felüdítő a gyógyfürdőben. Tavaszszal, húsvétkor már nagyon sokszor 20 fok feletti a hőmérséklet,
úgy hogy mi már a nyarat érezzük
ilyenkor. A késő nyár és ősz szintén
még kellemesen meleg. A legjobb
időszak Harkányban a május vége,
június eleje, mert ekkor már jó
meleg van, de még nincs forróság,
és még nem jelentek meg a
szúnyogok sem. (A legnagyobb
problémát nyáron a szúnyogok
okozzák, a városnak ezen a téren
még van tennivalója.)
A Harkányban eltöltött kúra ideje
alatt, mi az, ami a legjobban tetszik, és mit nézel meg legszívesebben itt?

- Legjobban a nyugalom tetszik a
nyaralómban, az éttermek és
kávézók jó kínálata. De természetesen a fürdő fantasztikus
gyógyvize is. A színes kitűnő
kulturális műsorok kínálata, a nyári
zenei fesztivál mindig lelkesít.
- Tíz évvel ezelőtt a helyi pingpong
szakosztállyal karöltve életre hívtad a JOOLA-Harkány Gyógyfürdő Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Versenyt, ahol támogató is
vagy a cégeddel, a JOOLA-val, ami
az asztalitenisz vezető sportmárkája a világon. Mi volt ebben az
időszakban a legszebb élményed?
- Úgy gondolom a legszebb az,
hogy a verseny mind nagyobb
népszerűségre tesz szert, és mindig
több versenyző érkezik. A közel
200 résztvevőjével a legnagyobb
versenyek közé tartozik Európában. Erre a Harkányfürdő Sportegyesület és a város is nagyon
büszke lehet.
- Mit csinálhatnának a harkányi
sportbarátok még jobban! Te
hogyan csinálnád ezt jobban vagy
másképp?
- Úgy gondolom, hogy nagyon
nehéz valamit még jobbá tenni. A
zenés-játékos gálaest, a verseny
szombati napja már nem fokozható,
ahogy az ételek minősége és kínálata sem.

Sportcsarnok
rendezvényei
Sportesemények:
01. 24. Somogyi László Emléktorna
01. 29. Harkány II. – Harkány I.
asztalitenisz bajnoki forduló 17.30-tól a
sportcsarnokban
01. 30. - 01. 31. Lenkovics László
Emléktorna (kispályás teremlabdarúgó
torna 5x2 m kapukra)
02. 04. Sásd – Harkány II. asztalitenisz
bajnoki forduló
02. 07. Harkány – Újpetre (14.30.
órakor) felkészülési mérkőzés
02. 11. Harkány II. – Dunaszekcső II.
asztalitenisz bajnoki forduló 18.00
órától a sportcsarnokban
02. 18. Harkány II. – Mohácsi TE III.
asztalitenisz bajnoki forduló 18.00.
órától a sportcsarnokban
02. 21. Harkány – Pécsvárad (11.00
órakor) felkészülési mérkőzés
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
Asztalitenisz, 19.00 - 20.00 óra
Aerobik
Csütörtök: 16.30 - 18.00 óra U11U13-U15 korosztály labdarúgó edzése,
19.30 - 21.00 óra Kézilabda
Péntek: 16.00 – 18.00 óra Asztalitenisz
13
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Harkány Kupa női teremtorna

Thermál Kupa
2015. január 30 – 31-én kerül megrendezésre a hagyományos IV.
Thermál Kupa, ami egyben az első
Lenkovics László emlékverseny.
Helyszín: Harkány sportcsarnok
Kapuk: 5x2 méteresek, játékidő:
1x23 perc.

A női labdarúgó teremtorna végeredménye: 1. Harkány (képünkön),
2. PMFC, 3. Siklós Astra HFC, 4. Mórahalom, 5. Katymár, 6. PMFC U17
A torna legjobb kapusa Vajta Viktória (PMFC U17), legjobb játékosa
Ferencz Éva (Harkány), gólkirálynője Eigner Eszter (PMFC), legszebb
játékosa Hódi Dominika (Siklós) lett.

Jótékonysági
vacsoraest
Január 17-én az általános
iskolában rendezte meg a
Harkányi Patróna Egyesület jótékonysági vacsoraestjét, amelynek teljes
bevételét az intézmény zenetagozatának támogatására ajánlották fel. Az
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egyesület rendszeresen
szervez hasonló programot. Legutóbb a katolikus
templomban tartottak karácsony előtt, amelynek a
bevételében a város szegény sorsú gyermekeit támogatták.

Nevezni 2015. január 28-ig lehet az
alábbi telefonszámokon:
Gellén Antal: 06-20/661-2654,
Körmendi Attila: 06-20/249-6636
A szervezők az összecsapásokra
minden érdeklődőt szeretettel várnak. A rendezvényre a belépés
ingyenes.
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Kecskeméthy Pál:

Téltemető

Történt, mint tudjátok
Anno, réges-régen,
Hogy járt meg az ördög
Harkány meséjében.
Mint szedte rá Harka
És anyja kakasával,
Hogy fakasztott vizet
Kemény patájával.

De egytől zavarba jön.
Mert míg a mesében,
Csak egy széplány élt itt,
Harka személyében.
Ma pedig az ördög
Belzebubra vallja,
Nem tud választani,
Akárhogy akarja.

De azt csak kevesen
Sejtik közületek,
Hogy azért évente
Itt látogatást tehet.
Eljön és körülnéz
Dúl-fúl haragjában,
Hogy mit átoknak szánt,
Áldás valójában.

Így hát addig-addig
Válogat a lányból,
Mígnem felismerik
S kiűzik Harkányból.
Harka unokái
Tüzes fehérnépek,
Fürge lábaikkal
A farkára lépnek.

Mert gyógyulnak a víztől
Sok, sok nyavalyából,
Itt lesz ifjasszony
Megviselt banyából.
És mozdul már a lába
Táncol vidám kedvvel,
A mankóval érkezett,
Gyógyult vénemberrel.

Ég a tűz, ég a tűz,
Temessük a telet,
Jöjjön hát a tavasz,
A régen várt kikelet.
Ég a tűz, ég a tűz,
Tisztítson meg lángja,
Békesség hozzon
Harkány városára.

Mikor megjelenik
Hangosabb a pletyka,
Nagyobb az irigység
Zsugoribb a gazda.
Több a veszekedés
És hazugság erjed,
Mi emberhez méltó,
Az itt van, csak figyeljed.

Égjél tűz, égjél tűz,
Égesd el a rosszat,
Honvágyat okozzál
Az ördögnek naphosszat.
Mígnem visszatér
A pokol bugyrába
Gyógyvizet pumpálni
Harkány forrásába.

Az elmúlt négy
hét képekben

Játszóház avatás a művelődési háznál

Harka Dalkör a Gyógyfürdőben

Bűvész műsor gyerekeknek

Jótékonysági est a templomban

Kinyíltak az első hóvirágok
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(A rendezvény batyus jellegű!)

