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Interjú Harkány Város Alpolgármester Asszonyával
Két felnőtt gyermek édesanyja, Harkányban
az Erdőszél utcában lakik. Az elmúlt év
márciusában az időközi választásokon indult
független képviselőjelöltként. A testület
egyhangúlag választotta alpolgármesternek. Jelenleg első ciklusát tölti, társadalmi
megbízatásban.
Mi az igazság abból, hogy Ön nem is igazi
harkányi hiszen nem itt született?
Valóban nem itt születtem, de mégis „ősharkányinak” tartom magam, hiszen ezen a földön
tettem meg az első lépéseimet, ejtettem ki az
első szavaimat. Kétéves koromban költöztünk
testvéreimmel, szüleimmel Harkányba. Ide jártam
óvodába, és az általános iskolai tanulmányaimat
is itt folytattam. Középiskolába Pécsre jártam,
érettségi után fényképésznek tanultam, és ebben
a szakmában helyezkedtem el először. 2003 óta
dolgozom a Gyógyfürdőben diszpécserként,
most is ezzel foglalkozom főállásban, illetve
a diszpécserek és a pénztárosok oktatásában
veszek részt.
Mi késztette a közéleti szerepvállalásra?
Mindig is közösségi embernek éreztem magam.
Igyekeztem a legkülönbözőbb területeken is az
élet sűrűjében lenni. Nem a kivagyiság, hanem
a közösség iránti felelősségérzet, tenni akarás
hajtott. Ha valakivel nézetkülönbségem akadt,
azt a legrosszabb esetben is ellenfelemnek,
de sohasem ellenségemnek tekintettem. A
megbeszélések, tárgyalások, egészséges komp-

romisszumok híve voltam világéletemben. Már
16 évesen az első harkányi ifjúsági klubnak én
voltam a vezetője. Fontosnak éreztem a klub
megszervezőjeként, hogy a fiatalok szervezett
formában hallassák hangjukat az őket érintő
kérdésekben, és normális keretek között tudják
a szabadidejüket eltölteni. Később a gyermekeim
révén a szülői munkaközösségben vállaltam
elnöki feladatot több éven keresztül. A Lions
Clubban, később a Patróna Egyesületben dolgoztam, hiszen számomra az elesett emberek
felkarolása is mindig sokat nyomott a latba.
Semmilyen politikai szervezetnek nem voltam
tagja. Meggyőződésesen civil és lokálpatrióta
vagyok. Én nem a politikai akarnokságban,
hanem az emberek józan eszében, illetve jó
szívében hiszek. Tekintettel arra, hogy a városban élek és a Fürdőben dolgozom, úgy
gondoltam, hogy ezekkel a tapasztalatokkal
és ismerőseim, kollégáim észrevételeivel, ötleteivel felvértezve a tavalyi kissé kaotikus
helyzetben képviselőként tudnék a település
és a Fürdő legnagyobb hasznára lenni, természetesen harmonikusan együttműködve
a hivatali apparátussal, a polgármesterrel és a
képviselő-testület tagjaival. Külön elismerés,
de nagy kihívás is számomra, hogy rögtön
alpolgármesternek választottak. Bevallom,
hogy engem is meglepett ez a döntés, de úgy
éreztem, hogy nem szabad nemet mondanom
erre a nagyon nehéz, de ugyanakkor nagyon
szép felkérésnek. Minden erőmmel igyekszem
rászolgálni erre a felkérésre.

Melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyeket Ön képvisel a Testületben?
Tekintettel arra, hogy megtartottam az állásom
a Fürdőben, a cég és az Önkormányzat közötti
napi szintű kapcsolat tartása. Ebben óriási
segítség az, hogy rajtam kívül még két képviselő-társam a Fürdő dolgozója. Szerencsére jó
partner ebben a polgármester, a jól dolgozó
testület és a vezérigazgató is. Tudjuk, hogy
Harkány maga a Fürdő. Ebből él, erre épít a
város. Ezért ez a legfontosabb kérdés. Minden
hónap második szerdáján van a fogadóórám,
amikor az itt élők a legkülönbözőbb problémákkal keresnek meg, és én igyekszem nekik
segíteni. Fogadóórán túl is bárki bekopoghat
hozzám. Tapasztalatom az, hogy elsősorban
olyan emberek keresnek meg, akiknek valamilyen
szociális problémájuk van, az ilyen természetű
ügyekre érzékeny is vagyok. Természetesen a
mindennapi feladatokból kiveszem a részem,
és ha kell, helyettesítem a polgármester urat.
Eredménynek tartom azt is, hogy javaslatomra
az Önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett a Pannon Volánnal a buszpályaudvar
és környezetének teljes körű rendbetételéről,
ami úgy látszik, hogy a szezonkezdetre meg
is fog valósulni, épp úgy, mint a Fürdőben az
ételbár teljes átalakítása. Ez mind-mind napi
feladat a sok apróbb, ám a lakosság számára
fontos ügy mellett.
Mit tart az elmúlt időszak legnagyobb sikerének?
(folytatás a 3. oldalon)

Farsang - Tavaszvárás
Az emberek általában szeretik az ünnepeket. A karácsony meghittsége után a lélek
más szférái kerülnek a felszínre, a megújulás, a tavaszvárás jegyében. A farsang
minden európai „kultúrában” jelen van
a középkor óta – vízkereszttől a nagyböjt
kezdetéig. A hagyomány évszázadokon keresztül továbbélt, a közösségek várva várt
eseménye, a közelgő tavasz örömünnepe,
egyben a tél és a tavasz jelképes küzdelmének átélése.
Lehet-e ma a hagyományokat követni, kell-e
megőrizni népszokásainkat, lehet-e továbbadni? – Kiknek? A válasz egyértelmű, kell!
– kellene! Sajnos, egyre fogynak továbbélő,
„közösség-összetartó” népszokásaink. Pedig mindenkinek szüksége van a „hétköznapoktól” való elszakadásra, ha csak rövid
időre is tehetjük meg. A farsang remek
lehetőség erre. Hagyományosan maszkokban, álarcban jelentek meg a mulatságon.
Vegyük fel vagy vegyük le álarcainkat?! A
világ bonyolultabbá vált, az elvárások néha
„álarcot” kényszerítenek ránk, azt viszont
nekünk kell eldöntenünk, melyik az igazi
arcunk. Szerencsés esetben felvesszük az
„álarcot” megőrizve személyiségünk szabadságát. A farsang a bálok, szórakozások

ideje, ételek, italok, zene, tánc…
A farsang volt a házasságkötések időszaka.
Változnak a szokások,egyre kevesebben
házasodnak…A kapcsolatok is átértékelődnek, önzetlenség, szeretet, becsület, barátság, értékrendünk a világgal együtt változik.
A „ globalizált értékrend” elért bennünket.
Ez áthatja mindennapjainkat, halványítja a
népszokások mögötti valódi tartalmakat. A
bál, a mulatság remek alkalom a találkozásra, a kapcsolatok ápolására. A társadalomban élő ember egyébként sem rekesztheti
ki magát a közösség életéből, mióta ember
létezik, szükségszerűen a közösség is létezik. Kissé talán idealisztikus a „közösség”
fogalmát használni, de ebben az esetben az
igazi közösség tagjai függetlenül (szociális,
hitbéli, képzettségbeli, etnikai, gazdasági,
stb.) hátterük sokféleségétől, elfogadják, és
áthidalják különbözőségeiket, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy együtt dolgozzanak
– olyan célokért – , amelyeket mindnyájunk
közös hasznára érnek el. Milyen szerencsés
állapot lenne?!
A bálok, karneválok álarcban vagy anélkül
– remek lehetőséget adnak egymás megismerésére. A személyes kommunikáció
a legfontosabb, amikor közvetlenül érez-

zük a reakciókat, véleményt cserélhetünk
az írás „modorossága” nélkül. Az internet
szolgáltatásai nagyon hasznosak, de nem
helyettesítik a személyes „találkozásban ”
rejlő lehetőségeket – viszont megőrizhető
a névtelenség – ez egy igazi álarc ….lehet.
A farsang idején Velencében mindenki a
vízen ebédel és vacsorázik, állandóan szól
a zene. A hajnalt is vízen kell megérni, és
aki az Adria vízével vet keresztet magára, az
egész évre mentesül a betegségektől. VÍZ!
Harkányban is fontos! Az itteni víznek
eleve gyógyhatása van, ha a tengervíznek
„betegségmegelőző” hatása van, akkor a
gyógyvizünk többszörösen hatásos. Harkány kinccsel rendelkezik – saját és mások
számára is felhasználható- gyógyító, életminőségek javító hatásával. Jó lenne, ha
annyi turista jönne ide, mint Velencébe!
Ha itt nem is gondolázni, hanem gyógyulni van lehetőségük. A farsang a vidámság,
mulatozás,evés-ivás,bálozás,karneválozás
ideje, amit viszont majd a böjt követ hagyományosan…
De addig is a bálok vidámsága feledtesse
a „böjti napokat”, minél többen legyünk a
„bálba”…
Májer Béla
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Harkányi Hírek
(folytatás a 1. oldalról)

Azt, hogy felelős gazdálkodással az elmúlt
években sikerült elérni az Önkormányzat
pénzügyi konszolidációját. Ez a tény az adósságrendezéssel együtt komoly lehetőségeket
teremt Harkánynak. Most már talán elhárult
az akadálya annak, hogy valóban látványos
fejlesztésekbe tudjunk belefogni.
A másik, hogy végre közös és egyre erősebb
marketing tevékenységet tudunk kifejteni a
Kórházzal, Fürdővel karöltve. Hiszen a minél
hatékonyabb vendégcsalogatás és azok megtartása létkérdése Harkánynak. Szerintem az
elmúlt évek során Harkánnyal kapcsolatos
negatív képet sikerül megszüntetnünk. Aztán
tavasszal bízom benne, hogy az utak, járdák,
tisztaság területén is nagyot fogunk előre
lépni. Szerintem az elmúlt időszakhoz képest
mi mindenképpen jó gazda módjára tettünk,
éltünk, dolgoztunk a településünkért.
Mik a legfontosabb feladatok?
Most, hogy biztosítani tudjuk az önerőt, meg
kell találnunk azokat a pénzügyi forrásokat,
amelyek lehetővé teszik a Fürdő nagyarányú
fejlesztését. Mint mondottam már a fentiekben:
legfontosabb a Fürdő!
Jó lenne olyan gasztronómiai napokat-heteket
rendezni, amikor a vendég amellett, hogy
jót ehet-ihat a helyi specialitásokból, gazdag
kulturális programokkal is találkozhat. Tapasztalataim szerint ezek a rendezvények a legjobb
vendégcsalogatók.
Vannak olyan lakatlan, leromlott ingatlanaink,
amiktől mindenképpen meg kellene szabadulnunk. Ez nem csak bevételt jelentene, hanem
javítaná az idelátogatók esztétikai közérzetét is.
Jönnek a választások….

2014. FEBRUÁR
Harkány egy kis Magyarország. Megosztott.
Elklikkesedett. Ezek a klikkek anyagi helyzettől,
egzisztenciális, családi kapcsolatoktól, beosztástól stb. függően már korábban kialakultak.
Most az érdekközösségek politikai jelmezbe
bújtak. Nagyon szomorú vagyok emiatt. Én
mégis abban bízom, hogy a többség még is
csak egy zászló alá fog állni, a Harkány zászló
alá! Azt nem szeretném, ha az elvégzett munka
kárba veszne. Négy év a kárelhárításra ment el.
Most tiszta lappal indultunk. Azért dolgozunk
most, hogy az elpotyázott éveket pótoljuk.
Alpolgármester és családanya. Mégis arról
hallani, hogy tud időt szakítani kedvteléseire
is, amik nem is akármilyenek.
Imádok sütni-főzni. Sokat forgolódom a
konyhában. Saját specialitásaim is vannak.
Nagy boldogságot jelent számomra, amikor
körbeüli a család a terített asztalt, és jóízűen
el is fogyasztanak mindent, amit eléjük rakok.
Szeretek kertészkedni is. Magam ültetem,
gondozom növényeimet. Számomra ez az
igazi kikapcsolódás. És biztosítom azt is, hogy
a virágok mellett egészséges, friss gyümölcs,
zöldség kerüljön mindig az asztalra.
És a kutyák?
Párommal, aki aranykoszorús tenyésztő, komondorokkal foglalkozunk. Májusban a budapesti Világkiállításon három kutyánk első
helyezést ért el.
Ez huszonhárom éves munkánk gyümölcse.
Nagyon szeretjük őket, és nagyon odafigyelünk
arra is, hogy hová kerülnek a későbbiekben.
Mindenkinek csak azt tudom ajánlani, aki kutyát
szeretne, hogy a magyar fajtákból válasszon,
hiszen magyar emberek vagyunk.
Nagy örömömre szolgál az, hogy a tervek sze-

rint a májusi Gasztronómiai Fesztivál keretein
belül magyar kutyafajták kiállítását fogjuk
megrendezni. Ez duplán öröm számomra,
hiszen személyes elhivatottságom mellett igazi
kuriózuma lehet ennek a rendezvénynek, hiszen
még csak hasonló sem volt Harkányban. Ez
egyben verseny is lesz. Elismert szakemberek
fogják a bírálatokat tartani, és mind a kilenc
magyar kutyafajtából megválasztják a kiállítás
legszebb négylábúját. Különösen fontos, hogy
a gyerekek megismerjék ezeket az állatokat,
mert sajnos, sokan nem tudják, hogy mi efféle
hungarikumokkal is rendelkezünk.
Hogyan lehet ezt idővel, energiával bírni?
Nagyon fegyelmezett időbeosztással, amit
nekem is meg kellett tanulnom és a megfelelő
családi háttérrel. Összetartó család vagyunk,
ahol kell, szó nélkül segítjük egymást. Ezt a
harmóniát és szeretetet kívánom a Harkányi
Hírek minden olvasójának is!

Bővülő feladatkör - Megújult Művelődési Ház
Mayer Bélát az elmúlt év augusztusában
választották meg a Harkányi Kulturális- és
Sportközpont vezetőjének. „Új seprű jól
seper”- tartja a mondás, azonban a sokat
tapasztalt „kultúra-mogulnak” Pécs után
is nagy kihívást jelentett, hogy bizonyítani
tudjon a földieknek.
Nos, ha a fentiekben emlegetett seprű cirokja nem is tört le, azért már óvatosabban sepregeti a harkányi „kultüraszfaltot”,
mint ahogy eredetileg remélte a szülőföldjére visszatért atyafi. Hat hónap kinek sok,
kinek kevés. Miként értékelné az elmúlt
időszakot?
Nekem, született harkányinak is nagy kihívást jelentett ilyen hosszú idő után vis�szatérni, hiszen tapasztalataimból már tudhattam, hogy amilyen kicsi a város, annál
nagyobbak az elvárások. Örömmel tértem
vissza Harkányba. Itt hagyományosan nagy
volt a kulturális élet, de abban bíztam, hogy
ezt a magam tapasztalataival tovább tudom
színesíteni. A színesítést szó szerint is mondhatnám, hiszen festéssel, mázolással, a vizes
blokkok rendberakásával kezdtem az itteni
működésem. A Sportcsarnok, a Faluház és a

most elkészült gyermek-foglalkoztató is hozzánk tartozik, melyhez a játékokat, eszközöket a Turisztikai Egyesület pályázaton nyerte
el, és adta át nekünk, így valóban összetett,
a város életét több szinten is befolyásoló intézményrendszerről beszélhetünk. Természetesen voltak olyan elképzeléseim is, melyeket egyelőre nem tudtam megvalósítani,
de most inkább a pozitívumokról beszélnék.
Sikeresen elindítottunk egy pódium-, és egy
előadássorozatot a magyarság őstörténetéről.

Tudtam, hogy az itt élők mennyire fogékonyak ebben a témakörben, mégis örömmel
lepett meg az a felfokozott érdeklődés, amely
ezeket kísérte. Természetesen a könnyedebb
szórakozásról sem feledkeztünk meg, négy
mulatságot is szervezünk a farsang jegyében
februárban. 1982 után hazatérve örömmel
tapasztaltam az itt élők és munkatársaim
segítőkészségét, akik nem csak kritikával,
hanem használható ötletekkel is segítik a
munkám. Az igazi szezon a márciusi nőnapi
rendezvényünkkel kezdődik, aztán áprilistól
igazán belendülünk. Ekkorra tervezzük a
„fröccs-hétvégét” májusfaállítással és akusztikus koncertekkel. Természetesen ezekről és
az év hátra levő részének nagyobb rendezvényeiről időben tájékoztatni fogjuk a nagyközönséget, többek között az általunk kiadott
Harkányi Hírekből is, melynek újbóli kiadása nagy örömet szerzett az itt élőknek, és a
költségei az egytizedét sem érik el az előző
újságénak, többek között azért, mert a szerkesztők társadalmi munkában dolgoznak.
Én nagyon szeretném, ha rendezvényeinkkel hozzá tudnánk járulni a város sikeresebb
működéséhez, ezáltal az ide látogatók és az
itt élők jobb közérzetéhez.
(darvas)
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Tájékoztatás az utcanévváltozással
járó eljárásról
Tisztelt Lakosok!
A 2012. évi CLXVII. tv. 13. § (1) bekezdése szerint
közterület, illetve közintézmény nem viselheti
olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.
Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 181/2013. (XII.23.) sz. határozatával
az alábbi közterületek nevének megváltoztatásáról
döntött: Korvin Ottó utca új neve Corvin utca,
Rózsa Ferenc utca új neve Rózsa utca, Sallai Imre
utca új neve Deák Ferenc utca, Zalka Máté utca
új neve Than Károly utca, Ságvári Endre utca
új neve Ságvári utca, Ságvári Endre üdülőtelep
új neve Ságvári üdülőtelep, Zója utca új neve
Zsolnay Vilmos utca.
Az utcanévváltozást a képviselő-testület határozata alapján a Siklósi Járási Földhivatal az
ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanra vonatkozó
adatokat átvezeti.
Az utcanévváltozással érintett lakos lakcímigazolványába (vagy régi típusú személyazonosító
igazolvánnyal történő ellátása) a régi megnevezés
helyett az új közterületnév átvezetése szükséges.
Amelyik lakos rendelkezik gépkocsival, a forgalmi
engedélyében történő lakcímváltozás bejegyzése
is szükséges. Ha az adott utcában lakónak egyéni
vállalkozása, gazdasági társasága van, akkor annak székhelyének/telephelyének/postai címének
megváltozásának bejegyzése szükséges. Ha a
gazdasági tevékenység végzése működési engedély, telepengedély vagy más hatósági engedély
köteles, akkor az azokban megjelölt közterület
nevek megváltozása miatti cseréjét is meg kell
tenni. A lakosok különböző pénzintézetekkel
kötött szerződéseikben az adatok megváltozását
be kell jelenteni. Az adott hatóságnál, szervnél,
pénzintézetnél az új adatok bejegyzésének eljárása
az ügyfél bejelentése alapján indul meg.
A lakcímigazolvány, forgalmi engedély cseréje,

egyéni vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele, a telepengedély, valamint a működési
engedély cseréje az illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. tv. alapján illetékmentes.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosítása és a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. Tv.
32/C. § (1) bekezdése alapján tárgyánál fogva
díjmentes.
„m.) az ingatlan közigazgatási címének közterület-névváltozás miatt történő átvezetése
iránti megkeresés alapján indult eljárás díja, ha
az eljárás megindítására a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
14. § (2) bekezdésében foglalt tilalomba ütközés
miatti közterület-névváltozás miatt kerül sor.”
Gazdasági társaságoknál a közterület nevének
változását illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha az önkormányzati döntés alapján a
cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) a
cégjegyzékbe bejegyzett utcanév, illetve házszám
változására vonatkozik. A cég a közterület nevének
változását 180 napon belül köteles bejelenteni a
cégbíróságnak, illetve a cégjegyzékben vezetett
adataik első változásakor. Gazdasági társaság
esetén alapító okiratot/alapszabályt kell módosítani, közjegyzői, ügyvédi költség azonban az
ügyfelet terheli.
A lakcímkártyák cseréjének helyben történő
lebonyolításában segítséget nyújt a harkányi
okmányiroda.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök,
Péntek: 07.30 – 12.00 óráig, Szerda: 07.30 – 12.00
12.30 – 17.00 óráig
Elérhetősége: Tel.: 72/580-010, 72/480-100
Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Tisztelt harkányi polgárok!
TB-s akcióval várja Önöket újra a Harkányi Gyógyfürdő! Szeretnénk hozzájárulni
ahhoz, hogy egészségüket, aktív életüket,
sokáig megőrizhessék. 2014. február 15-től
– 2014. március 15-ig a TB-s komplex kezelés + medencefürdő, összesen csak 200,-Ft
/ nap az alábbi megosztásban: Tudnivalók:
TB medencefürdő (TB belépő) ára: 100,Ft. Első alkalommal orvosi vizsgálatra,
teljes áru, kauciós gyógyfürdős belépőjegy
váltásával léphetnek a fürdő területére. Ennek árát, szolgáltatás igénybevétele nélkül
kilépéskor, vagy amennyiben adott napon
már ütemeztetnek kezelést, visszatérítjük.
A komplex kezelés keretén belül, naponta
max. 3 kezelés írható fel, ebből egy kötelezően elektroterápia vagy gyógytorna. A
csomagban található kezelések napi csomagára: 100,- Ft/nap. Beutaló a részvétel-

hez nem szükséges, fürdőnk reumatológus
szakorvosa vizsgálat után felírja a szükséges
kezeléseket! Rendelésre hozzák magukkal
személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat,
és TAJ kártyájukat. A februárban felírt kezeléseket 28 napon belül, a márciusban felírt
kezeléseket március 15-ig el kell kezdeni.
Vizsgálatra jelentkezni a rendelőben:
Hétfőtől - péntekig (munkanapokon): 9.0014.00 óráig lehet. A felírt kezeléseket a kúra
megkezdésének első napjától számított 56
napon belül fel kell használni. TB medencefürdő jegy 56 napon belül használható fel:
ütemezés alá esik, csak azokon a napokon
használható, amikor a kezelést is felveszik.
Reméljük, sikerült akciónkkal felkelteni
érdeklődésüket és vendégeink között üdvözölhetjük Önöket! Érdeklődni: marketing@
harkanyfurdo.hu, Tel.:72/580-881/882

Meghívó
A harkányi óvoda és az általános iskola szülői munkaközösségei szeretettel várnak minden
kedves érdeklődőt az első közösen megrendezendő jelmezes farsangi „retró” diszkóba 2014.
március 1-jén 19 órakor a harkányi művelődési házba.
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Fogadóórák márciusban
Dr. Imri Sándor polgármester fogadóórája:
2014. március 5. (szerda) 15.00-17.00
Vargáné Kovács Mária alpolgármester fogadóórája
2014. március 12. (szerda) 15.00-17.00
Dr. Bíró Károly jegyző fogadóórái:		
2014. március 5. (szerda) 08.00-12.00
2014. március 12. (szerda) 08.00-12.00		
2014. március 19. (szerda) 08.00-12.00		
2014. március 26. (szerda) 08.00-12.00

Anyakönyv
2014. január hó
Elhunytak
Vizi Jánosné 2014.01.01. (Kossuth Lajos utca 28.)
Zórád Ilona 2014.01.01. (Kossuth Lajos utca 8/a.)
Szarkándi Ferenc 2014.01.01.
(Petőfi Sándor utca 8/a.)
Gamos Gyuláné 2014.01.06. (Ady Endre utca 34/b.)
Bóta Sándorné 2014.01.07. (Bartók B.u.21.)
Bogdán László 2014. 01.13. (Vasút u.9.)
Koza Sándor 2014.01.19. (Petőfi Sándor utca 95.)
Kántor Ferenc 2014.01.23. (Ady Endre utca 34/b.)
Gusztávné Ragályi Csilla
anyakönyvvezető

Márciusi tervezett kulturális
programok (Művelődési Ház)
1. Óvoda-iskola farsang, szülők bálja
7. Városi nőnap
11. 18 órai kezdettel: Fejezetek a magyarság
őstörténetéből Csajághy György zenekutató
előadása
15. Városi ünnepség
20. Pódium műsor – Laár András és Somogyi
György előadói estje
21. Tavaszköszöntő bál

Hamarosan megnyílik
a Tipetupa Játszóház
A TDM által elnyert pályázat eszközbeszerzésének köszönhetően hamarosan gyermekfoglalkoztató indul az egykori Tourinform iroda épületében. A játszóházas foglalkozások naponta
adnak lehetőséget a kicsiknek alkotókészségük
fejlesztésére. Szakképzett foglalkozásvezetők
segítségével tölthetik el idejüket, de nem csak
ők, hanem a baba-mama klub keretében a szülők is találkozhatnak egymással. Nevelési és
egészségügyi tanácsadást is tartunk, előadások,
bemutatók segítségével bővíthetik ismereteiket
a gyermekek helyes életmódjának kialakítására.
Térítés ellenében (kellő jelentkezés esetén) az
alábbi tanfolyamok: indulnak baba-mama jóga,
gyermek jóga, angol nyelvtanfolyam. Természetesen igény szerint bővíthetjük a lehetőséget,
várjuk az új ötleteket!
Tervezett nyitva tartás: hétköznap hétfőn és
szombaton 9-12 óra között, szerdán és pénteken
12-17 óra között, vasárnap: szünnap. Szünidőben és egyéb tanítási szünetekben igény szerint.
Telefonos egyeztetéssel, megbeszélés alapján,
a szülők finanszírozásával vállalunk rendezvényeket is, pl. szülinapi zsúrok megszervezését.
A játszóház, és az alkalmankénti kézműves foglalkozás ingyenes, külön foglalkozásaink térítés
ellenében vehetők igénybe. Tervezett foglalkozások: baba-mama jóga, gyermek jóga, angol
nyelvtanfolyam, mini bababörze.
Májer Béla
intézményvezető
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Dezső László:

Múltunkból erő fakad
Településünk fejlesztéséhez nagy segítséget nyújt, ha e munkához múltunk tapasztalataiból merítünk erőt. A harkányi fürdő
és annak kultúrája nagy időkre tekint vis�sza, ez példát adhat nekünk is, hisz e korból előkerülnek azok az események, melyek kezdetét jelentették a harkányi fürdő
fejlődésének. Egy megemlékezésre méltó
időpont volt 1824 nyara, melyet Harkány
„ELSŐ FÜRDŐÉVADJÁNAK” kell tekintenünk. Azon a nyáron már sok környékbeli gyógyulni vágyó ember kereste fel a
harkányi fürdőt. Még egy kerek esztendő
sem telt el a gyógyvíz felfedezése óta, és
gróf Batthyány uraság az emberszeretetéből fakadó segítségnyújtással a gyógyforrás köré 12 fürdőkádat, 6 fürdőszobát, 1
ebédlőt és 1 konyhát készíttetett az odalátogató betegek számára. Ez már a harkányi fürdőkultúra kezdetét jelentette. A
különböző anyagiakkal rendelkező fürdővendégek, miután a gyógyulásukat megtapasztalták, azt örömmel és hálálkodva
adták hírül távoli vidéken is. 1825-ben
dr. Patkovics József által alapított „harkányi szegény-alap” mérsékelte a szegények
szociális gondjait, és elősegítette a betegek
tudományos megfigyelését, gyógyítását.
Harkány 5. fürdőévadjában, 1828 nyarán
történt, hogy családunk anyai ági felmenője, Kaszás János jobbágy betegségére és
szegénységére való tekintettel, ingyen vehette igénybe a gyógyulást nyújtó fürdőt.
Bátran állíthatom, hogy családom Harkányfürdőhöz való kötődése már akkor,
186 éve elkezdődött.(Kaszás János ősünk
neve dr. Patkovics József 1828-as jelentésében szerepel.)
Ez az ősömmel kapcsolatos történet is a
„harkányi szegény-alap” jó működésének
köszönhető.
A harkányi fürdő népszerűsítésében nagy
szerepet játszott Strázsay János, mert az
1825-ben megjelent Tudományos Gyűjtemény XII. kötetében dr. Patkovics József
fürdőorvosnak a harkányi gyógyvízről írt
ismertetőjét magyar nyelven tárta az olvasók elé. 1844 - re elkészült gróf Batthyány
Kázmér által építtetett első osztályú fürdőház, mely klasszicista stílusban épült. „Fenyőből készült kompozit oszlopsorával,
timpanon kiképzésű homlokzatával a régi
görög templomokra emlékeztetett.” Két
oldalt süllyesztett márvány és fajanszborítású fürdőkádakkal látták el, ezek valóban
kényelmes fürdőzést nyújtottak a vendégek számára. Abban az időben Magyarország egyik legszebb fürdőházának számított. Később ez a Kossuth - fürdő nevet
kapta, ez volt a településünk egyik legpatinásabb és legismertebb épülete, melynek
szépségét számos képeslapon örökítették
meg. Az 1871-ben készült első nyitott
medencefürdő helyére 1934-re felépült az
Ilona – fürdő, ennek két különálló medencéje volt, nők és férfiak részére, ezen kívül
kádfürdőkkel is rendelkezett. Az 1970-es
években sajnos, mind a két fürdő lebon-

I. osztályú fürdőház (Kossuth-fürdő) 1845-ben
tásra került. A jövőben hirdessék emléktáblák azt, hogy voltak, és nyújtsanak
értékes információkat az itt üdülőknek.
1844-re a fürdő körül több mint 40 hold
területen gyönyörű parkot alakítottak ki,
és utakat építettek. A sétányokat díszcserjékkel, virágokkal és szobrokkal díszítették. Gróf Batthyány Kázmér valóban vonzóvá tetette Harkányfürdőt, még a tudós
emberek számára is.
A magyar orvosok és természetvizsgálók
1845. augusztus 11-15-ig Pécsett tartott 6.
nagygyűlésének idején, augusztus 14-én a
tudós társaság Siklósra és Harkányba tett
kirándulást. Harkányban tartott ülésükön
dr. Patkovics József fürdőorvos „ A harkányi hévíz és gyógyereje” című értekezését
felolvasta a tudós társaságnak, majd megtekintették a fürdőt, mely nagy figyelmet
és érdeklődést keltett a tudósok körében.
A gyűlés végeztével erre az alkalomra készített 40 öl hosszú és 4 öl széles feldíszített sátorban tartották az ünnepi lakomát.
Hálás szónoklatokkal köszöntötték a lelkes
házigazdát, hangsúlyozva a gróf Úr nemes
tetteit. Egymást érték az áldomások, többek között koccintottak a Nemzet Költője,
Vörösmarty Mihály egészségére, akit egyik
legjobb barátjának tartott gróf Batthyány
Kázmér. A nagygyűlés tagja volt Pápai
Benjamin is, Terehegy akkori lelkipásztora, aki tudományos munkájával kimagasló
eredményeket ért el a szőlőtermesztés és
a gyümölcsnemesítés területén. Az egész
napos program alatt gyönyörű, pompás
népünnepély szórakoztatta a résztvevőket.
A jó zenére magyar táncot jártak, énekeltek és mulattak a csapra ütött hordókból
pedig finom bort iszogattak az augusztusi
melegben. Az egész napi esemény előse-

gítette, hogy sokan megismerjék a harkányi fürdőt és kitűnő reklámot jelentett a
külföldiek számára is. Ezt az Istentől kapott gyógyító hatású ajándékot, jóindulatú, gondos gazdához illően, hirdessük és
őrizzük meg, hogy hosszú időn keresztül
nyújtson gyógyulást, kikapcsolódást minden idelátgató vendégnek. Harkányfürdő
úgy éljen a gyógyulni vágyók és a turisták
tudatában, ahogy a múltban emlegették: a
„reumások Mekkája” és az „üdülni vágyók
eldorádója.”
A mellékelt ceruzarajz a népünnepélyt ábrázolja, melyet a helyszínen Majer István
Úr esztergomi pap, tanár, műkedvelő rajzoló és rézmetsző készített.

Népünnepély Harkányban (1845)
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Mikor lesz újból húzóágazat a turizmus
Magyarországon?

A belföldi turizmus, a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel,
Szép-kártya és egyéb kedvezmények ellenére is jelentősen csökken.
Az utóbbi 50 évben fontos szerepet játszott az ó-hazához, a szülőföldhöz kötődés által a látogató turizmus.
Vegyük sorra ezeket:
- A 40-es évek végén a német kitelepítés következményeként sok honfitársunknak kellett elhagyni hazáját
- rendszeresen hazalátogattak rokonaikhoz, barátaikhoz
- a kitelepítettek gyerekei és a vegyes házasságból származók, rokonok
és barátaik is jöttek velük
- az idő múlásával ez a szám minimálisra csökkent 1956 -ban is több
százezer magyarnak kellett új haza után nézni, jelentős része Európán
kívül, más kontinensen telepedett le. Pl.: Amerika, Ausztrália. Az 56

-osok még mindig jelentős szerepet játszanak, mivel általában hosszabb
időre érkeznek és a magasabb kategóriájú szálláshelyeket veszik igénybe.
Sajnos, ez a réteg is jelentősen megcsappant.
Az 1990-es rendszerváltás után a KGST országokból érkező vendégsereg
is minimálisra csökkent.
Tehát így állunk: a következő pozitív fordulat 15-20 év múlva várható.
2000 és 2013 között több mint 500 ezer magyarnak kellett elhagynia az
országot. Jelentős része fiatal és huszonéves. A születendő gyermekeik
már az új hazájuk állampolgáraivá válnak. Ez nagyon szomorú és tragikus. Amikor ez a réteg családostul hazalátogat, remélhetőleg minél
nagyobb számban, az itt maradóknak már csak addig kell kitartani!
(Vasas Csaba)

Harkányfürdő a német piacon is erősíti pozícióját
A Harkányi Turisztikai Egyesület és a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő munkatársainak köszönhetően a város négy év után újra
kiállított a kontinens egyik legjelentősebb
turisztikai börzéjén, mely az idei 241 000 látogatójával az eddigiekhez képest is rekordméreteket öltött.
A magyar stand nagy sikert aratott a helyben sütött kürtőskaláccsal, valamint többen
keresték a korábbi vásárokon megjelent borkóstolót, szakácskönyvet, vagy valamilyen
képes könyvet a magyar tradicionális ételekről - Magyarország gasztronómiája iránt tehát
töretlenül nagy az érdeklődés. A harkányi
delegáció szerint a piacon maradáshoz nem
szabad több vásárt kihagyni: a CMT kiállítás
látogatói igazi nyaralóközönség, többségük
évente legalább kétszer utazik el valahova. A

németek közül sokan még gyerekként jártak
a fürdővárosban, és felnőttként újra visszatérnének, hogy régi emlékeiket felelevenítsék. A
vásárlátogatók nagy része lakókocsival érkezik, őket kemping térképpel és saját kemping
prospektussal látták el. A külföldi látogatók
biztonságérzetének növelése azonban továbbra is feladat marad a visszajelzések alapján.
További tanulságként felmerült közös kiadványok elkészítése, a turisztikai információk
átláthatóbb rendszerezése, tartalmi és vizuális
összhangra törekvés a város és a fürdő szintjén, valamint Harkány újbóli szerepeltetése
a Magyar Turizmus Zrt. gyógyfürdőket bemutató kiadványában. A kerékpáros-, valamint túraútvonalakat tartalmazó térképek
készítésére is nagyobb hangsúlyt kell fordítani
a jövőben. Felmerült egy, a gyógyvizek ös�-

szetételét, és azok különböző problémákra
kifejtett hatásait bemutató összehasonlító kiadvány készítése is. Összességében igen eredményes és hatékony befektetésnek bizonyult a
vásáron való részvétel, melynek során jelentős
érdeklődés mutatkozott a Gyógyfürdő iránt,
és biztosra vehető, hogy a vásár látogatói közül sokukat látják majd viszont a 2014-ben,
Harkányban.
(FPR)

tudományos-kutató intézet és a világ egyetlen
atommeghajtású jégtörő flottája. Az orosz óriásvállalat vezető orvosai és tudósai egy tanulmányúttal egybekötött szakmai prezentáción
vettek részt.
A résztvevők megismerkedhettek és meg is
tapasztalhatták a gyógyvízre alapozott egyedi
gyógyítási eljárási lehetőségeket és kezelése-

ket. A szakmai programot számos, a térséget
bemutató szabadidős program is kiegészítette.
A rendezvény a „Harkányi Gyógyvíz – Egészséget adó és megőrző őselem” elnevezésű,
projekt keretein belül valósult meg, mely beruházás legfőbb célja a gyógyító harkányi víz
minél szélesebb körben való megismertetése.
(GCS)

ROSZATOM
2014. február 6-9. között a Harkányi Gyógyfürdőkórház és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
közreműködésével 20 fős orosz delegáció
vendégeskedett Harkányfürdőn.
A Roszatom Atomenergetikai Állami Vállalatcsoport több mint 250 céget és tudományos
szervezetet egyesít, ezek között van Oroszország összes polgári atomipari cége, számos
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Új titkára van a Turisztikai Egyesületnek
Az év végével új titkár intézi a Harkány
Turisztikai Egyesület ügyes-bajos dolgait
Kabók Ibolya személyében. Elsőként arra
kértük, hogy szóljon néhány szót eddigi
szakmai pályafutásáról.
Szerencsés helyzetben vagyok. Bátran elmondhatom, hogy eddigi életem során
mindig olyan területen dolgozhattam, amelyet szívből szerettem, és egyben a hobbim
is volt. Arra törekedtem, hogy az éppen
aktuális pozícióhoz megfelelő szakmai tudással is rendelkezzem. Mind a mai napig
bővítem az ismereteimet.
Az egykori Mecsek-Touristnál alapoztam
meg turisztikai tapasztalataimat, ahol a
marketing tevékenység mellett beutaztatással is foglalkoztam. Mindez nagyon egybevág mostani pozíciómmal. Pályafutásom
során mindig kiemelt szerepet játszott a
rendezvényszervezés. A Pécsi Ipari Vásár
Kft. gazdasági rendezvényei ismertek és elismertek voltak külföldön és belföldön egyaránt. Közösségi megjelenésekkel számos
ország neves kiállításain, vásárain képviseltük az országot.
Abban a megtiszteltetésben volt részem,
hogy hosszú éveken keresztül egy hungari-

Lakossági fórum
Az Európai Unió társﬁnanszírozásával és a
Széchenyi Terv keretében állami támogaatással
megvalósuló „Harkányi Gyógyvíz – Egészséget adó és megőrző őselem” című, DDOP
– 2.1.1./E-09-2f-2010-0001 azonosító számú
projekt tartalmáról és a projekt keretében a

kumnak számító márkanevet képviselhettem. Mint a Zsolnay Porcelánmanufaktúra
Zrt. értékesítési és marketing igazgatója
átfogó tapasztalatot szereztem a stratégiai
tervezés, a marketing, a kül- és a belkereskedelem területén egyaránt. Kommunikációs igazgatóként alkalmam nyílt arra, hogy
a Zsolnay Negyed kialakítása előtti időszakban a gyárterületen kulturális rendezvényeket, konferenciákat, nyílt napokat szervezhessek évente kb. 25000 látogató számára.
Munkám során megismerhettem országokat, szokásokat, embereket. Ez nagyban
elősegíti, hogy a más kulturális környezetből érkezőkkel is könnyen szót értsek, a
kapcsolati tőkéről nem is beszélve.
Ilyen szakmai múlttal, miféle kihívást érzett
az itteni munkában, hogy megpályázta ezt
az állást?
Mint már említettem, az idegenforgalmat
mindig a szívügyemnek tekintettem, mert
tisztában vagyok azzal, hogy ez erkölcsileg
és anyagilag is mekkora hasznot hozhat
a vendégfogadó területnek. Örömömre
szolgál, hogy szerepet vállalhatok Harkány
idegenforgalmának fellendítésében. Nagy
munkakedvvel és bizakodással jöttem ide.
balneológiai épületéhez csatlakozó új kórházi
szárny építési munkálatainak előrehaladásáról
valamint annak várható eredményeiről lakossági
fórumot, közmeghallgatást tart a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonproﬁt Kft.
Helyszín: Thermal Hotel Harkány (földszinti
tárgyaló terem)
Cím: 7815 Harkány, Járó J. u. 1.
Időpont: 2014. február 25. kedd 16:00

A szervező, Vitáriné Keczeli Mészáros Rozália felkérésére több pedagógus vállalta
a fellépést. A közösen elénekelt Himnusz
után a közönség a diákok által elkészített,
és itt bemutatott riportfilmben láthatta, hogyan vélekednek a gyerekek a magyar kultúráról.
A nevelők produkcióit Szerencsi Gabriella nyitotta a „Magyarország az én hazám”
című népdal előadásával. Uracs Tibor tanító, testnevelő mosolyogva jelentette be,
hogy nem a fociról lesz szó, majd elmondta
Petőfi Sándor Európa csendes, újra csendes
című versét. Nagy Gyula, zeneiskolai intéz-

eredményeinek ismertetése. Az előadást tartja
Hegyi Ákos, vezető projektmenedzser. Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Harkány, 2014. január 24.
Üdvözlettel:
Dr. Péter Iván Antal
Főigazgató

Az előadás kiemelt témája:
A Harkányi Psoriasis Centrum fejlesztésének
jelenlegi helyzete, valamint céljainak, elvárt

Miről szavalt a fociedző?
A harkányi általános iskolában a magyar
kultúra napjának megünneplésekor eddig minden évben különféle kulturális
területekről válogatott műsorszámokkal
mutatkoztak be az intézmény diákjai.
Idén a pedagógusok voltak a főszereplők.

Ismerkedem a feladattal, a megoldásra váró
problémákkal, amelyek leküzdése számomra nagy szakmai kihívást jelent. Nekem is
meglepetés volt, hogy milyen sok helyi értékkel rendelkezik Harkány, amelyek megismertetése fontos feladat.
Bízom abban, hogy a harkányi TDM tagjaival, vezetőivel közösen sokat tehetünk a
harkányi turizmus újbóli felvirágoztatásáért. Ehhez várom minden helybéli ötleteit,
észrevételeit, támogatását, hiszen náluk
jobban senki sem ismeri a lehetőségeket és
a vendégek elvárásait.
(darvas)

ményegység-vezető „maradt a kaptafánál”.
Klarinétdarabja előadásával lenyűgözte
hallgatóit.
Harmati Julianna földrajz-testnevelés szakos tanár, de szereti a magas szintű humort,
amit Karinthy Frigyes „Lógok a szeren”
írásának előadásával tett nyilvánvalóvá. A
„Magyarország sok szép vize” című erdélyi
népdalt énekelte el Törőné Völdi Izabella
gyógypedagógus és Morva Krisztina zenetanárnő. Ignácz Norbert parádés fuvoladarabbal, Bogár István Rondójával váltott
ki tapsot. Utána Bencs János nem a matematika vagy a kémia világából vett példát,
hanem egy az internetről eredő, de általa
átdolgozott, háromszáznegyven, h betűvel
kezdődő szóból álló levelet olvasott fel. Nárai Eszter sokszor megcsodált énekét most
Babits Mihály „Mint forró csontok a máglyán…” című versének megzenésített változatában hallhattuk újra. Koza Zoltánné

saját írását elmondva a külhoni magyarságról, az intézménynek a külföldön élő magyarokkal ápolt kapcsolatairól szólt. Döme
Róbertné Klasz Zita csángó népviseletben
állt a színre, és mutatta be e népcsoportot,
majd a csángók körtáncát diákjaival együtt
járta el. Somogyiné Farkas Mária „Az élet
titkát” osztotta meg vérbeli mesélőként
- Lázár Ervin meséjéről volt szó. Borosné
Jandura Ivett Babits Mihály Ars poeticájának részletét adta elő.
Közös énekkel zárult a program: az Oláh
Ibolyától megismert „Magyarország” című
dalt énekelte el kicsi és nagy. A „holnapban
rejlő bizonyosság” egyértelmű – jövőre az
iskola újra megünnepli ezt a napot, de a
harkányiak tudják, diákjaink, pedagógusaink nem csak ezen az egy napon őrzik,
ápolják, adják tovább kulturális értékeinket, hagyományainkat.
Bencs János
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Dezső László:

Röviden a szőlőtermesztés
múltjából
Terehegy történetében régmúlt idők óta fontos
szerepe volt a szőlőtermesztésnek. A tárgyi
emlékek arra utalnak, hogy a római korban már
elkezdődött, és ez folytonosságot mutat napjainkig. Ezen időszak alatt a szőlő és borkultúra
különböző fejlődési szakaszokon ment át.
Az 1800-as évek elejéig a szőlő metszésére
metszőkéseket használtak, ezeket váltották fel az
olcsóbb kaszakések, melyekkel csak az 1840-es
évekig dolgoztak, mert forgalomba kerültek a
modernebb, úgynevezett venyigeollók. Az 1870es években kezdtek elterjedni a metszőollók
első típusai, ezeknek a modern változatait ma

is használjuk. Ez a fejlődés már valóban megkönnyítette az egyik legprecízebb, és komoly
szakértelmet igénylő munkát a szőlőmetszést.
A 18. sz. és a 19. sz. fordulójáig a boroshordók
dongáinak rögzítését, vagyis az abroncsozását
több sorba feltekert hasított nyír- és mogyorófavesszőkkel oldották meg. Ez komoly gondot
jelentett, mert a gazdáknak évente ki kellett
cserélni vagy cseréltetni a vesszőkből készült
abroncsokat, csak így tudták megakadályozni,
hogy a bor ne szivárogjon, vagy rosszabb esetben el ne folyjon a hordókból. A 18. sz. elejétől
kezdett elterjedni a vasabroncsok használata, de

az új megoldásra még az 1860-as években sem
tért át minden szőlősgazda. A drágasága miatt
kevesebben alkalmazták, pedig a vasabroncs
nyújtott biztonságosabb bortárolást, és tette
lehetővé a nagyobb űrtartalmú boroshordók
készítését.
Terehegyen is a hagyományos vesszőabroncsos
hordók voltak a jellemzőek még a 19. sz. második felében is. Erre utal egy 1864-ben készült
szőlővásárlásról szóló dokumentum, melyben
kiemelt hangsúlyt kapott egy 22 akós vasabroncsos
boroshordó megvétele, tehát legtöbben még a régi
megoldást alkalmazták. A dokumentumból az a
következtetés is levonható, hogy ezen a területen is
megindult egy fejlődési folyamat. A fentiek szerint
az 1800-as években a harkányi fürdőfejlesztések
mellett a szőlészetben és a borászatban is pozitív
változások következtek be, mind Harkányfürdő,
mind Terehegy tekintetében.

Koszorúzás
és emlékest
Csajághy György történész tárogató zenéjével és megemlékezésével vette kezdetét Wass
Albert író születésének 106. évfordulójára
megkezdett városi programsorozat.
Kora délután, az író ősparkban található
szobránál történt koszorúzást követően –
melyen több mint százan rótták le kegyeletüket - a program este Rékasi Károly színművész előadásában a „Szerelmem Erdély”
című, teltházas előadással folytatódott a
művelődési házban. A szuggesztív, egyszemélyes darab során megelevenedtek a múlt
században élt író gondolatai és hitvallása, a
szülőföldhöz kötődő érzései. (kj)

A bosszú- bosszúja
Azon, hogy Magyarország miként, és mi
okból keveredett bele a II. világháborúba,
a mai napig vitatkoznak a történészek, s
no persze politikusaink éppen az adott
széljárásnak megfelelően magyarázzák.
Megmagyarázhatatlan és példátlant az
a bosszútor, amit a győzedelmes Vörös
Hadsereg művelt Magyarországon. Egy
földig rombolt ország, ami elveszítette
több mint tíz százalékát polgárainak, túl
volt a doni katasztrófán, ami a magyar
hadtörténet legnagyobb kivérzése volt,
maga mögött tudta Budapest szörnyű
ostromát, várt rá még egy megmagyarázhatatlan és példátlan gyalázat. Békeidőben, civilek százezreit hurcolták kényszermunkára a kollektív „bűnös nemzet”
jegyében. A düh leginkább a svábokra
irányult, de ha egy adott térségben nem
voltak elegen, hát rabszolgának szenet
bányászni a Donyec-medencében, vagy
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éppen gyapotot szedni Közép-Ázsiában
jó volt a magyar is. Így lett a környékből
is többszáz kényszer szülte „szovjet turista”. A trianoni Magyarország területén
több mint 50 gyűjtőtábor működött a 71
és 107 ezer közé tehető fogoly számára,
jórészt a nagyobb városokban vagy a
vasúti csomópontok közelében; többek
között Szegeden és Temesváron, ahol az
elhurcoltak jó része elpusztult tífuszban.
Itt a foglyoknak a későbbi „kicsi munka”
felvezetéseként fegyelmező, és tisztelgési
gyakorlatokat tartottak. Az érkezés után
következett a „zabrálás”, a foglyok szervezett kirablása. A táborban pedig szinte katasztrofális körülményeket találtak:
óriási zsúfoltság, a fűtés, higiénia szinte
teljes hiánya, minimális élelmezés, hiszen
csak háromnapi élelmet vihettek magukkal, mondván, hogy egy- két heti munkára viszik őket, amiből sokuknak egy évti-

zed lett. Mindez járványok terjedéséhez,
óriási halandósághoz vezetett. A veszteségek azonban a kiszállítás során csak
tovább nőttek. A gyűjtőtáborban eltöltött
néhány hónapnyi „kiképzés” után deportálták tovább a foglyokat a Szovjetunióba.
Legtöbbjük, férfiak és nők tömegsírokban
alusszák örök álmukat.1989-ig még csak
beszélni sem volt szabad róluk. De a mai
napig sem visszük túlzásba a kegyeletet. Azt pedig, hogy bárki is bocsánatot
kérjen ezért a bűntettért, hiába várunk.
A magyaroktól nem szokás bocsánatot
kérni. Legalább lelkünkben mi gyújtsunk
gyertyát a sok-sok fiatal lányért, férfiért,
akiknek még csak fejfa sem jelzi nyughelyét. Hajtsunk fejet a nemzet utolsó ártatlan „háborús bűnöseinek”, akiket 56-ban
követtek sorstársaik. Legyen nekik kön�nyű a föld!
(darvas)
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Farsangi szokások

Maga az ördög várta
az X Faktor döntőseit Harkányban

A farsanghoz fűződő szokások számos nép ritusainak emlékét őrzik. A szokások és hiedelmek
többsége, és így a maskarás farsangi felvonulás
is a vígasság utolsó napjaira, farsangvasárnapra, farsanghétfőre, húshagyókeddre, az ún.
„farsangfarkára” összpontosulnak. Ezeken a
napokon a felszabadult mókázásé volt a főszerep, vagy ahogyan egyesek mondták ez volt a

„fordított világ” napja. Ezt mutatták a zártkörű
kocsmai asszonymulatságok, a farsangi paródiák, a farsangi álesküvők. Ebben az időben a
mezőgazdasági munkák szüneteltek, hiszen ez
volt a szórakozás legfőbb ideje. A hamvazószerdát követő napon, az egynapos böjt után a böjtöt
felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák a farsangban megfáradt emberek.

Királyi parádé

Mint Jankó Gábor elnök elmondta, Magyarország második legnagyobb fajtagazda
klubjának a harkányi kiállításon a legmagasabb számú a bemutatásra és megmérettetésre kerülő egyed az országban. Az
idei rendezvényen - ahol a hazaiak mellett
szerb, szlovák, román és horvát tenyésztők
mutatták be galambjaikat – a világ egyik legelismertebb szaktekintélye, Bill Harrison
(USA) bírálta el a kiállított példányokat.
Tájékoztatása szerint az Egyesült Államok
után a magyar a legjobb kollekció az egész
unióban, dacára annak, hogy Németországban például a sárga és vörös szakosztály
annyi darabszámot képvisel, amennyi Amerikában sincs. Bill Harrison hozzátette, Magyarországon teljes mértékben követhető és
érzékelhető az anyaországban – a king fajtát
az államokban tenyésztették ki – érvényes
standard és irányelvek. Harkányba bármikor szívesen jön – az idei az ötödik alkalom
volt -, mert élvezetes számára mindaz, amit
itt lát, a vendégszeretetről nem is szólva. Az
idei versenyen Mernyei István budapesti tenyésztő kék king galambja vitte el a pálmát.
(kj)

Öt ország ötvenkét kiállítójának 726 ’king’
galambja volt megtekinthető január közepén a harkányi sportcsarnokban a Magyar
King Club szervezésében, mely az ország
második legnagyobb tárlata és amerikai
show típusú versenye.

Cintula hazánk első
számú DJ műsorvezetője

Névjegy

Pintér László

Keresztes Tibor (Cintula) Bp DJ 1 Magyarország
első számú DJ műsorvezetője, erre nemcsak
engedélyszáma, hanem életútja, tevékenysége
alapján is rászolgált. Egyetemi évei alatt már
neves DJ-nek számított. Abban az időben a
legnépszerűbb zenekarok műsorvezetőjeként és
nagy rendezvények showmanjaként vált egyre
ismertebbé. Nagynevű külföldről érkezett pop
és rock zenekarok koncertjein is gyakran ő volt a
műsorvezető. A legnagyobb kluboktól az ország
minden csücskébe eljutott és mindenhol óriási
érdeklődéssel várták, 2012-ben életműdíjat kapott .
Rádió és tv műsorait milliók hallgatták. Reklámokban sok helyen még mindig az ő hangja
hallható. Ki ne emlékezne rá a Sláger rádióból?
A mindig vidám, igazi fazon, jelenség 1944-ben
született. Fergeteges viccei, felülmúlhatatlan
jókedve mindig a társaság középpontjába emeli.
Több évtizedes baranyai fellépései során nem
gondolt rá, hogy egyszer neki is szüksége lesz a
harkányi gyógyvízre és wellnessre. Mondja, kb. 15
éve jött el ez az idő, vásárolt Harkányban az egyik
klubhotelben üdülési jogot. Rendszeres, állandó
visszatérő vendége a gyógyfürdőnek. Több súlyos
betegségből is felépült a gyógyvíznek köszönhetően.
A kúraszerűen használt kezelések által mindig
újjászületik, mondja barátainak, ismerőseinek.
(Vasas Csaba)

1. Azon felül, hogy sok éven át NB I–es asztaliteniszezőnek számítottál, milyen állomásokon
vezetett eddig az út, mik voltak a legkedvesebb
eredményeid ?
A harkányi strandon, a betonasztalokon kezdtem
el játszani a barátaimmal az 1970-es évek végén. Az
első jobb eredményem az országos úttörő olimpián
elért 5. helyezés volt, így kerültem be a sportág
vérkeringésébe, majd Pécsre a PEAC csapatába
kerültem, itt ifjúsági aranyjelvényes sportoló lettem.
Ezután Budapesten a Ganz-MÁVAG csapatában
játszottam 3 évig, amire vidéki sportolóként nagyon
büszke voltam. A katonaság alatt (1986-1988)
a Honvéd Kilián FSE NB I-es csapatának voltam
a tagja, ahol hadsereg- válogatott lettem, majd

A rendkívül kellemetlen, hirtelen téliesre fordult idő ellenére, a tavaszi tél után is szép számú
közönség várta a fellépőket. A zenészek közel
öt órás út után értek a helyszínre. A visszaút
még hosszabb időt vett igénybe „Tél tábornok”
jóvoltából.
Az Eszék-környéki magyar településekről a
fiatalokat szállító busz, a horvát-magyar határ
közelében a tél fogságába esett, 64 lelkes rajongó nem tudott célba érni. Elsősorban Szabó
Ádám kedvéért szerettek volna részt venni az
eseményen. A fürdőváros kabalafigurája az
ördög, a gyógyvíz legendájára és történetére
utal. Ezért várta az ördög a fellépőket, és természetesen az ördög vérével, a város borával
koccintottak. A Dél-Dunántúlon itt léptek fel
először, óriási siker, több mint 2 órás koncert,
hosszúra nyúló dedikálás, fényképezkedés
felejthetetlenné tette az estét, az igen aktív, és
lelkes közönségnek.
(Vasas Csaba)
1990-ben visszakerültem Pécsre a PEAC-ba, és
feljutottunk az NB I.-be. Kis kihagyás után Harkány
csapatában folytattam a Megye I. osztályban, ahol
minden évet egy magasabb osztályban való szereplés követett egészen az Extra Ligáig.
Egyéni eredményeket tekintve párosban a Felnőtt
Magyar Bajnokságon voltam a 8 között.
Játszottam rövid ideig Németországban, majd
2013 tavaszán Ausztriában a St-Pölten csapatában.
2. Mik voltak a legemlékezetesebb pillanataid ?
Mindig meg fog maradni bennem, amikor harkányi
színekben 1995-ben az NB I-be való feljutás volt a
tét, a PEAC volt az ellenfél, és az iskola tornaterme
annyira tele volt szurkolókkal, hogy egy tűt sem
lehetett volna leejteni. Annak a mérkőzésnek a
hangulatára a mai napig szívesen gondolok vis�sza. Persze mi nyertünk, és feljutottunk az NB
I. –be. A másik emlékezetes pillanatom, amikor a
Harkány színeiben 2002 –ben Franciaországban,
Nizzában játszottunk City-Kupa meccset a legjobb
8 közé jutásért, több száz néző előtt. A játékosok
bemutatásánál az ökölvívó meccsekhez hasonlóan lesötétítették a termet és az éppen bemutatott
játékosra fókuszált rá a reflektor. Ez egy bizsergető
érzés volt, és nagyon büszke voltam arra, hogy a
harkányi strandról elindulva, a harkányi csapattal
ideáig eljutottunk.
3. Mik a terveid a jövőben?
Egyelőre csak formában tartom magam. Várom,
hogy megtaláljon a kihívás vagy egy sportszakmailag megfelelő ajánlat.
(KE)
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Utánpótlás tornák
Harkányban
Hagyományteremtő céllal rendeztük meg az
U.13 és az U.15 korosztály számára téli teremtornánkat a harkányi Sportcsarnokban.
A játéklehetőség biztosítása mellett emléket
kívánunk állítani a szakosztály jelenkori történetének elindulásakor jelentős szerepet vállaló
két egykori sportvezetőnek: a szakosztályvezetőként tevékenykedő Lantos Miklósnak és
az intéző Weldi Józsefnek.
U.13 Lantos Miklós emléktorna:
1. Kozármisleny , 2. Villány, 3. Siklós
Csapatunk a 6. helyen végzett legjobb teljesítményt Horváth Olivér és Tar Adorján nyújtott.
U.15 Weldi József emléktorna:
1. Bóly, 2. Siklós , 3. Beremend
Külön díjban részesültek:
Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Norbert Siklós
Legjobb kapus: Sefcsik László Beremend
Gólkirály: Kálé Gyula, Bóly
Csapatunk itt is a 6. helyen végzett, legjobbjaink Kovács Ákos és Körmendi Attila voltak.
Horváth József HSE elnök

Thermal Kupa 2014
Január 25-én és 26-án a harkányi városi
Sportcsarnok adott otthont az idei Thermal
Kupa fedett pályás labdarúgó tornának,
amelyen ezúttal 12 csapat indult.
A torna kiváló felkészülési lehetőséget biztosított a téli szünet ideje alatt a labdarúgó
csapatoknak, mely Gellén Antal és Körmendi Attila szervezésében jött létre. A
két napos mérkőzéssorozaton kemény, ám
sportszerű összecsapásokat és temérdek gól
láthattak az érdeklődők, amelyen a legös�szeszokottabb – igaz, eleve kispályás megmérettetésekhez szokott – csapat vitte el a
pálmát.
A Thermal Kupa 2014 végeredménye: 1.
Joker Team, Siklós, 2. Beremend „A”, 3.
ART-INNOVA, Komló.
Legjobb kapus: Hovorka Zoltán, ART-INNOVA, legjobb játékos: Szili Szilárd, Beremend, gólkirály: Szabó Zsolt, Joker Team.
(kj)
fotó

Véget ért az idei
asztalitenisz
diákolimpia fiúlány versenye
A résztvevők száma alulmaradt a várakozásnak, de
ezt minőségi játékkal pótolták a gyerekek. Szakmai
szemmel nézve is élvezhető, látványos mérkőzéseket láthattunk, amelyből kiemelkedik Panghy Barnabás (Harkány) és Hekler Máté (Drávaszabolcs)
elődöntőben vívott küzdelme. A nézőtér együtt élt
a fiatalok labdameneteivel, ami nem csoda hisz,
nem voltak ritkák a kontrapörgetések, korukat
meghazudtoló megmozdulások. Ezt az összecsapást Máté nyerte, és a döntőben iskolatársával,
Hajdu Dániellel került össze, akitől aznap nem
lehetett elvenni a bajnoki címet. A járási verseny
első 4 helyezettje került a megyei döntőbe, akikről
tudni kell, hogy mind a Harkányi Diáksport Egyesület játékosai.
Felkészítő edzőjük: Lantos István
Részletes eredmények:
Lány kategória:
1. Kati Linda (Harkány), 2. Vass Anett (Harkány),
3. Béda Eszter (Harkány), 4. Jantal Natália (Harkány)
Fiú kategória:
1. Hajdu Dániel (Drávaszabolcs), 2. Hekler Máté
(Drávaszabolcs), 3. Panghy Barnabás (Harkány),
3. Tar Adorján (Harkány)
(KE)

XXXII. Old Boys Kupa
Egy tucatnyi – köztük fővárosi - csapat vett részt
a január közepén – technikai okok miatt a siklósi
gimnázium sportcsarnokában - megrendezett
öregfiúk számára kiírt labdarúgó tornán, amelyen
végül harkányi siker született: az Átrium Hotel
csapata nyerte el a trófeát.
A szálloda válogatott csapata a következő felállásban lépett pályára: Horváth Balázs, Gellén Antal,
Mim Ede, Horváth Tamás, Horváth László, Vida
István, Sztipánovics Barnabás, Keresztes Zsolt,
Weinert Zsolt, Szabó Mihály.
A fiúk a döntőben a pécsi Pet Bau gárdájával csaptak össze, s kemény, ám sportszerű mérkőzésen
vívták ki a győzelmet. A trófeát jelentő gólt Sztipánovics Barnabás szerezte, a sikerhez azonban
szükség volt Horváth Balázs bravúrjaira is, akinek
ragyogó védéseit rendre nagy tapssal jutalmazta a
sportszerető közönség.
A díjakat a neves lemezlovas, Keresztes Tibor, alias
Cintula adta át a helyezetteknek. (kj)

Harkány nyerte
a kupát

Mohácson rendezték meg január elején a
labdarúgó játékvezetők nemzetközi tornáját, melyen a körzetben tevékenykedő bírók csapata Harkány néven indult.
A mérkőzéssorozaton összesen nyolc csapat vett részt, és a harkányi gárda a döntőben 5:2 arányban bizonyult jobbnak ellenfelénél, elnyerve így a trófeát, tájékoztatta
a Harkányi Híreket Gellén Antal, a csapat
játékos-edzője.
Harkány csapatának tagja volt: Szabó Zoltán, Árvai Tamás, Zelenák András, Véghelyi Zoltán, Horváth Norbert, Schmidt
Gergő, Barka Tibor, Kolompár Kálmán,
Gellén Antal. (kj)
Fotó: mohacskupa

Sportcsarnok
tervezett rendezvényei
03.01.

15.00. óra Villány TC – Kozármisleny /női
kézilabda mérkőzés/
17.00. óra Harkány – PVSE /férfi kézilabda mérkőzés/

03.08.

11.00. óra Nőnapi Kézilabda Torna

03.15.

17.00. óra Harkány – Mágocs /férfi kézilabda mérkőzés/

03.22.

15.00. óra Villány – Szentlőrinc /női kézilabda mérkőzés/
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Harkányi Városi Könyvtár
ajánlása:
Philippa Gregory: A fehér hercegnő

Birkás Erzsébet:

Itt a farsang
„Alma,
körte,
palacsinta,
kanál,
villa,
lengőhinta,
torta, málna,
mogyoró,
itt a farsang,
élni jó!”

Igen, kezdődik a farsangi időszak. A farsang vízkereszttől, azaz január 6-tól hamvazószerdáig, a
nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Ezt az
időt vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik, gazdag néphagyományokra épül.
A farsang csúcspontja a farsang farka, a farsangi
időszak utolsó három napja.
Valójában ez a télbúcsúztató. A farsang a párválasztás időszaka volt, az úgynevezett „esküvői
szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában tilos volt
esküvőt tartani. A falvakban a legények bálokat
szerveztek, lányok pedig bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános
színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. A báli
szezon és a táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
A farsang vasárnap általában az asszonyok farsangolós napja volt, zeneszó mellett nótáztak,
mulattak.
„Februárban van a farsang,
Tánc van akkor s muzsikahang.”
Óvodánkban is felidézzük a farsanghoz kapcsolódó szokásokat, néphagyományokat. Vidám,
bolondos jelmezeket, álarcokat, kalapokat, szemüvegeket készítünk a gyerekekkel, díszítünk,
maszkokat festünk, dalokat, verseket, meséket
kapcsolunk az ünnepkörhöz, mondókázunk,
csúfolódunk, maskarás színjátékot játszunk.
Természetesen finom farsangi fánkot is sütünk
közösen, de a szülők által készített süteményeket, szörpöket is elfogyasztják a gyerekek.
Az idei évben stílusosan a Kolompos együttessel
nyitjuk a farsangi időszakot, farsangi ráhangoló
műsorukkal. Ezt követi a csoportfarsang, ahol
remélhetőleg minden kisgyermek jelmezt ölt és
vidáman, hangulatosan tölti a napot. Olyannyira
jól szokott sikerülni e rendezvény, hogy a szülői
munkaközösség is megirigyelte. Így néhány évvel
ezelőtt merész vállalkozásba fogott. Meghirdette
a szülőknek szóló jelmezbált, ami mára népszerű,
sikeres rendezvénnyé vált. Az idei évben március
1-jén rendezzük meg a művelődési házban, a szokásos retró diszkó stílusban, melyre sok szeretettel
várjuk az érdeklődőket.

A Tudorok anyjának döntenie kell, melyik oldalra
álljon. Választania kell a vörös és a fehér rózsa között.
A rokonok háborúja-sorozat legújabb kötete a fehér királyné lányáról, Elizabeth yorki hercegnőről szól. Amikor Tudor Henrik felemeli az angol koronát a bosworthi csatatér sarából, már tudja, hogy feleségül kell vennie
az ellenséges York-ház hercegnőjét, Elizabethet, hogy
ily módon egyesítsék a csaknem húsz éve folyó háború
által megosztott országot. Csakhogy a menyasszony
még mindig Henrik meggyilkolt ellenségébe, III. Richardba szerelmes, az anyja pedig – akárcsak fél Anglia – az eltűnt York-örökösről ábrándozik, akit annak
idején biztos helyre menekített a fehér királyné. Az új
király átvette ugyan a hatalmat, de a nép szívéhez nem
tud közel férkőzni. Titkon sokan azon mesterkednek,
hogy előkészítsék a York-ház diadalmas visszatérését.
Henrik attól retteg a leginkább, hogy valahol egy
herceg rejtőzködik, aki előbb-utóbb ellene tör, és
magának követeli a trónt. Amikor pedig csakugyan
előkerül egy ifjú, aki serege élén a király ellen támad,
Elizabethnek választania kell, férje mellé áll-e, akit
lassanként már kezdett megszeretni vagy a fiú mellé, aki azt állítja magáról, hogy ő Elizabeth hőn szeretett, eltűnt öccse, York rózsája, aki végre hazatért.

„Gregoryban sosem kell csalódnunk.” - New York Post

„Bárcsak az iskolai történelemkönyvek is ilyen érzékletesek volnának!” - Entertainment Weekly

„A királyi udvarban játszódó történelmi regények királynője.” - USA Today

K. László Szilvia:

Farsang

Farsang napján jelmezt húzunk,
más bőrébe bújhatunk,
te leszel a kis királylány,
ő a vadász, és a Vuk.
Vagy tudod mit? Légy angyalka,
s én leszek a Mikulás.
Piros kabát, fehér szakáll,
jelmezemhez nem kell más.
Hauptmann Ágnes
vezető óvónő

Hirdetéssel kapcsolatban kérjük érdeklődjön a titkarsag@harkany.hu e-mail címen, vagy a +36-72/480-202/127-es melléken.

