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Kiss Kálmán Éva képviselő asszonnyal be-
szélgettünk.

Márciusban a sok jeles nap között a nőnapot is 
megtaláljuk. Éppen ezért, a képviselő-testület 
tagjainak e havi bemutatásakor nem véletlenül 
éppen egy hölgyre esett választásunk!
Kiss Kálmán Éva villányi lányból lett harkányi 
asszony és az elmúlt évi időközi választáson 
önkormányzati képviselő. Kertészeti és kör-
nyezetvédelmi diplomája mellett a természet 
szépségei iránt érzett igaz szeretete is megha-
tározta pályafutását. Elmondta még magáról, 
hogy hosszú évek óta ő a fürdő főkertésze, és 
ma már az egész város szépítésébe egyre in-
kább bele tud folyni. Kezdeményez, elősegít és 
támogat: játszótereket, parkosítást és mindazt, 
ami természetközelivé teheti Harkányt. Asszony 
és édesanya, aki tehetségét a politika révén is 
szeretné kiterjeszteni a fürdővárosra. Több mint 
egy évtizede a FIDESZ tagja, úgy érzi, hogy 
fontos a város és a pártja közötti szorosabb 
együttműködés a település boldogulásához.

Első kérdésünk mégis csupán a nőhöz szól, 
hogy miképpen telt az idei nőnapja, illetve (folytatás a 3. oldalon)

mi is a véleménye erről a „szocreál”- mára 
dínom-dánommá lett - egykori forradalmi 
hölgyköszöntőről.
A feminista, politikai és szakszervezeti moz-
galmak addig tüntettek, hogy kaptak egy napot 
maguknak a nők, az összes többi nap úgyis 
férfinap. Cserébe persze egész évben kétszer 
annyit dolgozhatnak, és ezt a férfiak gálánsan 
megköszönik néhány gyönyörű virágcsokorral. 
Jól ki lett ez találva. Számomra a legnagyobb 
ünnep a kislányommal töltött önfeledt szórako-
zás. Szeretek neki meséket olvasni, matricákat 
ragasztgatunk. Nagyon tetszik, ahogy látom 
Pannikát babáival foglalatoskodni.  Ő igazi 
kis hölgy, úgy figyel a babáira, mint egy igazi 
anyuka.  Nagyon érdekes dolog a természet, 
és a kislányokba genetikailag kódolva van a 
másokról való gondoskodás. Persze a csajos 
hiszti sem marad el, ha a nem megfelelő ruhába 
megyünk oviba.

Azt hiszem, ebből a válaszból az értő olvasó sokat 
megérthet. Hogyan és mikor került Harkányba, 
és hogyan indult politikai pályafutása? 
Idén lesz 20 éve, hogy Harkányba költöztem. 
Villányban nevelkedtem. Szüleim szorgalmas 
családcentrikus emberek. Teljes érzelmi és 
anyagi biztonságban nevelkedtem fel.  Náluk 
még jól működik a hagyományos családmo-
dell. Édesanyám a családi fészek őrzője. Élete 
legnagyobb részét a rólunk való gondoskodás 
kötötte le. Van egy lánytestvérem, aki a harká-
nyi gyógykórházban gyógytornász. Édesapám 
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élete 90 százalékát a műhelyében tölti, az alvási 
időt persze leszámítva, és azon dolgozik, hogy 
miként lehet drótból és csavarból a legtöbbet 
kihozni. A szüleim között a legtöbb konflik-
tust az okozta, hogy édesapám mindig valami 
újabb gépet akart vásárolni, édesanyám inkább 
lakást festeni, bútort vásárolni. Ebből is adó-
dik az a furcsaság, hogy egykori villányiként, 
nekünk nincs szőlőnk, s ha egy egészségeset 
szeretnék kortyolni, akkor át kellene mennem 
a szomszédba. Persze ennek a „munkamániás” 
családmodellnek is megvolt a maga értelme. 
Anyagi egzisztenciám nagy részét szüleimnek 
köszönhetem. Sokáig maradhattam boldog 
gyermek az ő szeretetüknek köszönhetően. 
Azt hiszem, hogy a mostani boldogságom 
is nekik köszönhetem, nem csak a három 
diplomámat. Igazán akkor nőttem fel, amikor 
nekem is családom lett, de még ma is érzem, 
hogy fogják a kezemet. 

És miként alakult ez az önálló élet?
Van egy szerető férjem és egy tündéri kislányom. 
Életem legnagyobb csodája és próbája a kislá-
nyom születése, és az ő életéért való küzdelem. 
Amikor megszületett, az orvosok csak csóválták 
a fejüket nagyon kis gyönge volt, napi 5 órát 
kellett tornásztatnom a törékeny kisbabámat úgy, 
hogy közben ordított, és majdnem megszakadt 
a szívem. Nagyon örülök, hogy ma már járni, 
sőt szaladni is tud, és imád oviba járni.  A saját 
bőrömön megtapasztaltam, hogy a legnagyobb 

Aki a virágot 
szereti



Böjtmás hava, Tavaszelő, Kikelet hava- írják 
a régi kalendáriumok.                          
 Manapság, ha az elektronikus mindentu-
dó oldalakat böngésszük, megtudhatjuk, mi 
mindennek van ünnepe, emléknapja, világ-
napja márciusban, a tavasz első hónapjában.
A hónap első napján van - többek között 
– a nukleáris fegyverek elleni harc és a pol-
gári védelem világnapja. E napon indult a 
rendszeres autóbusz közlekedés Budapesten 
1915-ben.
1922-ben pedig ezen a napon kezdte a ter-
melést a váci egykori Kodak-gyár.
A magyar irodalom egyik leggazdagabb 
szókincsű nyelvművésze, Arany János 1817. 
március 2-án született. Ezt is illik tudnunk. 
Március 6-án van az energiatakarékosság 
világnapja – ez is fontos.
Március 8. a nemzetközi nőnap. Hm… 
ismereteim, tapasztalatom szerint a világ 
nagyobbik felén nem ismerik ezt a „nem-
zetközi” napot. 
15-én emlékezünk 1848-ra – ez az évszám 

így önmagában is jelkép, a forradalom jel-
képe.
(Mellesleg március 15. fogyasztóvédelmi vi-
lágnap is. Véleményem szerint ez is korunk 
egyik túlzása.) Március 19. a cigányság, 21. 
a költészet, 22. a víz világnapja. A meteo-
rológia világnapját 23-án, a tuberkulózisét 
24-én „tartják”. 
II. Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem 
március 27-én született 1676-ban. A szín-
házi világnap is március 27-e. Kosztolányi 
Dezső 1885. március 29-én született, Szabó 
Lőrinc pedig 1900. március 31-én.
Mindössze három napot találtam márci-
usban (11., 16. és 28.), amikor nem „kell” 
semmit ünnepelnünk. Ilyenkor szoktuk azt 
mondani, hogy a kevesebb talán több lenne. 
Van tehát mit ünnepelnünk. Tegyük!
Köszöntsük a nőket, a kislányokat, a cser-
fes csitriket, a néha pimasz, máskor piruló 
tiniket, 
a menyasszonyokat, asszonyokat, anyákat, 
a feleségeket, a barátnőket, a kolléganőket, 

szomszéd- és sógorasszonyokat, a nagyma-
mákat, anyósokat, néniket és matrónákat! 
Köszöntsük szóval, virággal, de ne a „nem-
zetközi” nőket, hanem azokat, akiket tiszte-
lünk, szeretünk, óvunk, akikre emlékezünk 
és, akikre vágyunk; akik szeretnek, óvnak, 
ápolnak minket és, akik talán, majd emlé-
kezni fognak ránk!
Ünnepeljük március idusát! Tűzzünk ko-
kárdát, lobogózzuk fel az utcákat és a há-
zakat!
Emlékezzünk tisztelettel forradalmunkra, 
a magyar történelem legtisztább emlékű 
forradalmára, a márciusi ifj akra, Petőfi re, 
a Nemzeti dalra és a tizenkét pont ma is 
aktuális követeléseire!

Idézzük fel Tóth Árpád sorait: 
„Ó, gyúlt világ! Ó, drága március!
Rügyek, szerelmek, forradalmak
Évadja,”

kjl 
  

Impresszum: Harkányi Hírek, Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja – Megjelenik 2000 példányban – Kiadja: Harkány Város Önkormányzata, 7815 Harkány, Petőfi  S. u. 2 - 4., 
Felelős kiadó: Májer Béla, a Harkányi Kulturális- és Sportközpont igazgatója - ISSN 1587-7353 – Felelős szerkesztő: Májer Béla – Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság (Darvas Miklós, 

Dezső László, Hajdú Gábor, Májer Béla, Kiss József Levente, Kótány Jenő, Köpösdi Erik, Siposné Burai Ildikó, Tarsolyné Király Andrea, Vasas Csaba). Szerkesztőség: 7815 Harkány, Kossuth L. 
u. 2. Tel.: +36-72/480-459, harkanyimuvelodesihaz@gmail.com, Lapzárta: minden hó 5-én  – Nyomda: Aka-Dekor Kft. Pécs, Hargita u. 2. – Nagy Szilvia, ügyvezető – 

Az újságban megjelenő cikkek, írások a Szerkesztőbizottság jóváhagyásával kerülnek megjelenésre.

Március



Harkányi Hírek 2014. MÁRCIUS

3

kincs az egészség, mert ha az megvan, akkor 
leküzdhető bármilyen akadály.

A kormányzópárt hivatalos politikusaként mi 
a véleménye a helyi politikáról?
Jönnek a választások. Persze, hogy sok a po-
litika, és sorsunkat ez befolyásolja, akár akar-
juk, akár nem. Egy sikeres városvezetéshez 
szerintem a jó politikai kapcsolatok is nagyon 
fontosak. Én tiszteletben tartom mindenkinek 
a politikai meggyőződését és hovatartozását. 
A városunknak azonban óriási segítség, hogy 
kifizette a FIDESZ kormány Harkány város 
összes adósságát, 4,6 milliárd forintot, és nem 
politikai vezetők egyéni külföldi bankszámláiba, 
offshore cégeibe vándorolt a magyar emberek 
pénze, mint az előző kormányok idején.  A 
városunk így ezzel a ritka gyógyvízkinccsel 
dinamikus fejlődés előtt állhat.
Helyi szinten az nem tetszik, hogy minden 
sikert a mostani városvezetés magáénak tud 
be és propagál. Minden nehézségért pedig az 
előző testületeket teszi felelőssé. Szerintem 
ennél sokkal árnyaltabb a kép. Elődeinknek 
voltak olyan jó döntései, amelyekre ma is épít-
kezhetünk, és hitem szerint mi sem vagyunk 
a megváltó harkányi spanyolviasz feltalálói. 
Talán több realitás kellene néha és kevesebb 
sikerpropaganda! 

A választásokig hátra lévő időben mi az, amit 
feltétlenül szeretne még megvalósítani?
Az ENSZ minden év június hónapját meddőségi 
világhónapnak nyilvánította.
Ha már a termékenység városa vagyunk, sze-
retném, ha megkoronáznánk ezt egy ide illő 
rendezvénnyel is, ezért szeretném elindítani a 
Harka hete rendezvénysorozatot (2014. június 

6-15.), amit fiatal pároknak, meddő és gyermeket 
váró nőknek a megszólítására, szórakoztatására 
és tájékoztatása céljából rendeznénk meg. Sajnos 
minden 6. pár meddőségi problémákkal küzd. 
A februári budapesti turisztikai vásárra készí-
tettem egy plakátot és egy rövid szóróanyagot a 
Harka hetéről, amin egy boldog kismama virít 
és nem ördög vagy boszorkány. Örülök, hogy 
orvosi körökben és a vallási vezetők körében 
támogatására talált a program, szeretnék egy 
lelkes szervezőbizottságot is létrehozni. A 
rendezvény a pünkösd ünnepéhez, a pünkösdi 
magyar hagyományokhoz kapcsolódik, de lesz 
flamencoest, hastáncest, sőt eredeti afrikai 
termékenységi tánc tanítása is.  

Ha már szóba hozta a választásokat, hogyan 
tovább, az idei választásokon is megméretteti 
magát?
 Ellene szól az időt és energiát felemésztő 
rengeteg elfoglaltság, és sajnos, sokszor ennek 
a saját családom látja kárát. Férjem nagyon 
megértő, türelmes, és sokat segít nekem, de van, 
mikor elszakad nála a cérna. A képviselőség 
mellett szól viszont az a gyönyörűség, amikor 
valami szépnek és jónak tudunk a részesei, 
kezdeményezői, végrehajtói lenni, ami sok-sok 
emberre kihat. Majd meglátjuk…

Ha most előttünk fickándozna a képzeletbeli 
mesés aranyhalacska, ami minden kívánságunkat 
teljesíti, mit kérne tőle?
Én boldogságot kívánnék, mert abban minden 
benne van. Itt nem közhelyre, hanem mély 
szívből jövő megelégedettségre gondolok, és 
hogy felismerjük a bennünk, körülöttünk lévő 
értékeket. Nekem egy másik mese jut eszembe, 
ahogy Harkányra gondolok a kis kakasról, aki a 
búzaszemek között talált egy gyémántkavicsot, 

és számára haszontalan kavicsnak tűnt, így 
továbbadott rajta. Jelenleg sokan nem veszik 
észre, hogy mekkora érték, kincs van a lábuk 
alatt, és csak siránkozni tudnak. De van egy 
másik mese is a bátor kiskakasról, aki nem 
hagyta magát, és a török szultánról, aki azt 
hitte, hogy neki minden megjár, és csúnyán 
pórul járt. Mindig lesz kiskakas, aki kukoré-
kolni fog. Bár én nagyon is tisztában vagyok 
női mivoltommal, talán mégis azt kívánnám, 
hogy adassék meg nekem belekukorékolni a 
csalfaságba, mindenki javára!

 Darvas Miklós

(folytatás a 1. oldalról)

Az elérhető legtöbb, vagyis öt csillagot 
kapott a Harkányi Gyógyfürdő a Magyar 
Fürdőszövetség közelmúltban lezajlott 
minősítésén. 
 
A Magyar Fürdőszövetség a szakma legje-
lentősebb hazai szervezeteként évek óta vég-
zi a soraiba tartozó strandok ellenőrzését és 
minősítését, hogy a vendégek könnyűszerrel 
össze tudják hasonlítani az egyes létesítmé-
nyek kínálatát.
 
Az elmúlt hónapokban Harkányban is vizs-
gálódtak a szövetség szakemberei. Az eljárás 
során minden elképzelhető szempontot fi-
gyelembe vettek: nem csak a szolgáltatások 
minőségét és a környezet állapotát pontoz-
ták, hanem a település infrastruktúráját, a 
megközelíthetőséget, de még a személyzet 
nyelvtudását és formaruháját is. A legmaga-
sabb pontszámok eléréséhez például egyedi 
és attraktív belső parkosítás, érintőképer-
nyős tájékoztató berendezés, saját bakterio-
lógiai labor és élménymedence is szükséges 
volt, amelyek mind megtalálhatók Harkány-
ban.
Az ötcsillagos minősítéshez méltóan a 
Gyógyfürdőben egy ünnepélyes sajtónyil-

Hivatalosan is ötcsillagos a Harkányi Gyógyfürdő

vános rendezvény keretén belül dísztáblát 
avattak, a megjelenteket köszöntötte Mo-
gyorósi Ferenc, a Magyar Fürdőszövetség 
Minősítő Szakbizottságának elnöke, dr. 
Imri Sándor, Harkány Város Polgármestere 
és Kesjár János, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
vezérigazgatója.

(FPR)
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Olcsóbb lehet az áram 

2014. február  hó

Elhunytak
Kiss Miklósné,  2014.02.01. (Vasút utca 12.)
Kovács József, 2014.02.18. (Kőrösi Csoma 
Sándor utca 10.)
Bereczky György, 2014.02.20. (Kossuth Lajos 
utca 66.)
Cseke Ferenc, 2014.02.23. (Fürdő utca 20.)

Házasságot kötöttek:
Sipos Gyöngyi Ibolya és Lukács István János, 
2014.február 07.
Ide Kaori és Németh György, 
2014.02.20.
Tinusz Barbara és Csöme Csaba Ferenc, 
2014.02.21.

Gusztávné Ragályi Csilla
anyakönyvvezető

Anyakönyv

Fogadóórák áprilisban

Márciusi tervezett kulturális 
programok (Művelődési Ház)

Pályázati felhívás óvodavezetői 
beosztás ellátására

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

Vargáné Kovács Márai alpolgármester fogadóórája: 
2014. április 9. (szerda) 15.00-17.00

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

A villamos energiáról szóló törvény értelmében 
2003. január 1-től választhatnak kereskedőt 
vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók. Ennek 
lényege, hogy a fogyasztók az energiakereske-
dőktől, a kereskedők a termelőktől szabadpiaci 
körülmények között szerezhetik be a vezetékes 
villamos energiát. .
Az önkormányzati intézményeknek (oktatási 
intézmények, egészségügyi intézmények, stb.) 
külön-külön önálló vásárlóként történő megjele-
nése gyenge alkupozíciót kínáló megoldás lenne.
Ezért az önkormányzat képviselő-testülete döntött 
arról, hogy Harkány Város Önkormányzata és 
intézményei összes fogyasztási helye vonatkozá-
sában közbeszerzési eljárás lefolytatását végezteti 
el intézményei és a közvilágítás területén. Az erre 
szakosodott megbízott cég előzetes kalkulációja 
szerint, sikeres közbeszerzés esetén Harkány 
Város Önkormányzata kb. 8-10 millió Ft-os 
éves megtakarításra számíthat, amelyet egyéb 
fejlesztésekre lehetne fordítani. 

További információk: Albrecht Ferenc műszaki 
osztályvezető, 72/480-100

(darvas)

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

A Harkányi Körzeti Óvodai Társulás a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdetett óvodavezető beosztás ellátására. 
A vezetői megbízás határozott időre, 
2014.07.01- 2019.07.31-ig szól
További részletek: www.harkany.hu webol-
dalon Önkormányzat/Pályázatok menüpont-
ban.

A parképítés, virágosítás nagy és sikeres 
hagyományokkal bír a városban. 2012-ben 
a Virágos Magyarországért környezetszépítő 
versenyen nyerte el a város az utóbbi évek 
legrangosabb elismerését, az „Arany Rózsa” 
díjat. Sajnos, ezt a sikert tavaly nem tudtuk 
megismételni, bár a Város- és Faluvédők díját 
településünk nyerte el. Idén a cél nem kisebb, 
mint a legnagyobb elismerés újrázása. Ennek 
érdekében 20.000 tő egynyári virágot, és 
1000 db muskátlit sikerült a nagykanizsai 
virágkertészetből beszereznünk. A zalai 
vállalkozással már hosszú évek óta jó kap-
csolatokat ápolunk, amit mi sem bizonyít 
jobban, hogy a nehéz időkben türelmesek 
voltak a fizetéssel kapcsolatban, és idén 
is 3000 tő virágot ingyen adtak az önkor-
mányzatnak. Február elején kiválasztották 
a virágokat az elkészített tervek szerint. 

A köztársasági elnök 2014. április 6-ra ki-
tűzte az országgyűlési képviselő választást, 
ami azt jelenti, hogy ezen a napon 6-19 óra 
között Harkányban a korábban kialakított 
4 szavazókörbe lehet majd menni szavaz-
ni. A választás egy fordulós. A szavazáskor 
2 szavazólapot kap minden szavazópolgár, 
az egyik szavazólapon az egyéni jelöltek kö-
zül választhatunk képviselőt a térségnek, a 
másik szavazólapon a pártlisták közül vá-
laszthatjuk ki az általunk támogatni kívánt 
pártot.

Fontos tudnivaló, hogy akik nemzetiségi 
listára kívánnak szavazni, annak érdekében, 
hogy nemzetiségüket országgyűlési képvise-
lő képviselhesse a Parlamentben, azok nem 
szavazhatnak pártlistára, hanem helyette 
nemzetiségi listás szavazólapot kapnak.

Ha valaki Magyarországon más településen 
akar szavazni, mint ahová a névjegyzékbe 
már előzetesen felvették, akkor neki április 
4-én 16 óráig kell jeleznie a helyi jegyző-
nél, hogy hol kíván szavazni április 6-án.  
Amennyiben a választópolgár a választáskor 
külföldön tartózkodik, és ott szeretne sza-
vazni, akkor március 29-ig kell kérelmeznie 
ezt a helyi jegyzőnél.

Módosult szabály még, hogy a mozgásában 
korlátozott vagy gátolt választópolgár legké-
sőbb április 4-én 16 óráig a Helyi Választási 
Irodához vagy a szavazás napján legkésőbb 
15 óráig a szavazókörbe juttathatja el a moz-
gó urna iránti írásos kérelmét.

Kérem, hogy április 6-án minden válasz-
tópolgár hozza el a szavazáshoz a személyi 
azonosító iratait (személyi igazolvány és 
lakcímkártya), hiszen csak ezek ellenőrzését 
követően szavazhatnak a szavazókörökben.

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Tavasszal ismét virágba borul a város
Soha ennyi virágot nem ültettek még Harkányban

Választási 
tudnivalók

Ezeket tápkockával május közepén ültetik 
ki. Ezt megelőzően a kandeláberekre fognak 
kikerülni a muskátlik. A munkálatokat Mé-
száros Gábor, a város kertésze tervezte meg és 
irányítja. Ő – közismerten - nemcsak tervez, 
hanem a kétkezi munkából sem rest kivenni 
a részét. Ha kell, kaszára, kapára kap. Sőt, a 
darus kocsi bakjára is felpattan, ha éppen az 
aktuális munkálatok azt megkívánják. Több 
mint negyedszázados harkányi munkálkodá-
sának hála, elmondható, hogy minden városi 
növény személyes ismerőse. Szorítunk neki 
és a Városgondnokság minden dolgozójának, 
hogy az elérni kívánt célt, az Arany Rózsát 
sikerüljön idén is kivitézkedniük. Az ered-
ményről természetesen tájékoztatni fogjuk 
Olvasóinkat, azokat is, akik esetleg nem lát-
nák, vagy nem szagolhatnák a színpompásan 
illatozó reménybeli végeredményt.   (darvas)

Újabb megtakarítási 
lehetőség Harkányban 
a fejlesztések érdekében
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Harkány Város Önkormányzata a 12/2014.
(I.30.) számú önkormányzati határozatával 
döntött arról, hogy megkeresi a Vidékfej-
lesztési Minisztériumban működő Földraj-
zinév-bizottságot Harkány Város nevének 
Harkányfürdőre történő átnevezés kezde-
ményezésének szakmai véleményezése cél-
jából.

Az irattári dokumentumok szerint Harkány 
község képviselő-testülete 1947-ben már 
úgy határozott, hogy a település nevét Har-
kányfürdőre kéri változtatni, a névváltozta-
tást azonban akkor a belügyminiszter nem 
hagyta jóvá.

Az elmúlt években több alkalommal is-
mét aktív helyi, civil kezdeményezés és a 
turizmusban érdekelt szereplők javaslatai 
jutottak el az önkormányzathoz a telepü-
lés nevének Harkányfürdőre történő meg-
változtatása érdekében. Legutóbb a 2013. 
decemberi közmeghallgatáson hangzott el 
lakossági javaslatként.

Harkány város önkormányzatának képvi-
selő-testülete megtárgyalta e javaslatokat, 
és teljes mértékben támogatja a kezdemé-
nyezést, mert a névváltozásnak komoly 
marketing, reklám ereje lenne a település 
fürdőkultúrájának, gyógyvizének, gyógy-
kezelésének népszerűsítése és ezzel arányos 
idegenforgalmi vonzerejének dinamikusab-
bá tétele érdekében.
A Harkányfürdő elnevezés markánsan és 
egyértelműen utal a híres, 190 éves gyógy-
fürdőre, ami már önmagában is figyelemfel-
keltő, megkülönböztető elnevezés lehetne a 
régióban.

Ahhoz, hogy a település nevét Harkány-
fürdőre változtathassuk, az önkormányzat 
megkereste a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umban működő Földrajzinév-bizottságot 
szakmai véleményezés céljából. Ha a Bi-
zottság támogatja a harkányi kezdeménye-
zést, akkor 2015-ben népszavazással kell 
majd ezen elképzelést megerősíteni, és az 
eredmény ismeretében nyújtható majd be 
a konkrét kérelem a köztársasági elnökhöz. 

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

Minden önkormányzat életében az egyik 
legfontosabb döntés az éves költségvetés el-
fogadása. Az elmúlt hónapban a harkányi 
képviselő-testület sikerrel dűlőre jutott eb-
ben a kérdésben is. A részletekről faggattuk 
Hazenauer György bizottsági elnököt.
Az ez évi költségvetés koncepcióját már 
tavaly októberben tárgyalta a testület. Ezt 
széleskörű egyeztetés, majd a bizottsági 
állásfoglalás követte, amelynek módosítá-
saival sikerült megalkotnunk és elfogad-
nunk az idei költségvetést. Ez az első olyan 
költségvetés, amelyet a jelenlegi grémium 
alkotott meg, hiszen az előzőt csak megörö-
költük.
Történelmi pillanat volt, hiszen hosszú évek 
után - hála a kormányzat adósságátválla-
lásának - olyan valós költségvetést sikerült 
elfogadnunk, amelyben a bevétel és a kiadás 
egyensúlyban van. Ebben a költségvetésben 
már fejlesztési keretet is el tudtunk különí-
teni, amit a város régen mondhatott el ma-
gáról. 96 milliót törlesztünk adóságunkból 
a fürdőnek, amivel két legyet ütünk egy csa-
pásra, hiszen ezt a saját cégünk fejlesztését 
teszi lehetővé. Az évek alatt felgyülemlett 
tartozásunk így 70 millióra csökkent, amit, 
remélem, a következő évben teljes egészé-
ben törleszteni tudunk, és akkor még na-
gyobb mértékben hozzájárulhatunk a fürdő 
fejlesztéséhez.
100 milliót fordítunk az egyéb követelések 
teljesítésére (előszerződésből származó kö-
vetelések, perköltségek, stb.) kifizetésére.
Közel 100 millió Ft-ot tudunk saját fejlesz-
tésre fordítani. Leglátványosabb fejleszté-
sünk a Kossuth utca szervizút (Bartók Béla 
utcáig) és a Fürdő „Platán” bejáratának dísz-
burkolattal történő lefedése, ami már régóta 
esedékes. Járdákat fogunk építeni és felújí-
tani, az üdülőterületen utat építünk. A szer-
vizút felújítását még a főszezon előtt szeret-
nénk megvalósítani. A sportöltöző tovább 
építéséhez biztosítunk 3 millió Ft önerőt, és 
az önkormányzati ingatlanok állagmegóvá-
sára is teremtettünk forrást.
Biztosítjuk a pályázati önerőt az iskola és a 
művelődési ház napelemes szerkezetének 

kiépítésére és az óvoda bővítésére. Vannak 
még el nem bírált pályázataink is, amikre a 
napokban várjuk a választ. Ilyen a Zsigmon-
dy sétány teljes rekonstrukciója új ivócsar-
nokkal és szökőkúttal, a szabadtéri színpad 
felújításával, és árusító pavilonok, valamit 
térfigyelő rendszer létesítésével.
Az Önkormányzat másik fontos pályázata a 
fürdő bejárat és az ötös medence felújítását 
és élményelemekkel való kiegészítését cé-
lozza. Ha sikert hoz a tavasz, akkor ezeket 
a főszezon elejére, már át is tudnánk adni a 
nagyközönségnek. Azzal egy időben, hogy 
a kormányzat átvállalta a teljes adósságál-
lományt, a támogatási rendszer is megvál-
tozott. Gondolok itt elsősorban az iskolára, 
de az óvodát is kistérségi formában üzemel-
tetjük - természetesen jelentős hozzájárulás-
sal. A múlt keservei után, azt hiszem, mára 
elmondhatjuk, hogy látjuk az alagút végét, 
hiszen nem győzöm hangoztatni, hogy idén 
már saját magunk is képesek vagyunk a fej-
lesztésekre.
Külön örömmel tölt el, hogy az önkor-
mányzat és a fürdő teljes harmóniában tud 
együttműködni, amihez talán az is hozzá-
járul, hogy a fürdőből hárman is tagjai va-
gyunk a képviselő-testületnek. Ne felejtsük 
el, hogy a harkányiakért vállalt mindennapi 
kötelezettségeink mellett a fürdő újbóli fel-
virágoztatása lehetne az igazi gyógyír váro-
sunk problémáira.
 Bizottságunk nem csak a pénzügykért fele-
lős. Hozzánk tartoznak a városfejlesztési és 
a szociális kérdések is. Az utóbbival az egye-
di kérelmektől eltekintve nem sok teendőnk 
van, hiszen az jórészt államilag szabályozott. 
A városfejlesztés területén megalkottunk 
egy hét évre szóló koncepciót, aminek egyik 
eleme a fürdő. Ezt a tervet még márciusban 
szeretnénk olyan formába önteni, hogy a 
2014-2020-közötti pályázati ciklusra kész 
tervekkel, elképzelésekkel rendelkezzünk.
Beszélgetésünket összefoglalva elmondha-
tom, hogy a város most elfogadott költség-
vetése a hosszú, keserves évek után, végre 
valóban a jövőbe mutat!  

(darvas)      

Tájékoztatás 
Harkány 
névváltoztatásáról

Költségvetés: Elfogadva!
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A magyarság történetében az államalapító 
Szent István királyunk mellett Kossuth Lajos 
(Monok, 1802. szeptember 19. – Torino,1894. 
március 20.) a legnagyobb és a legismertebb 
személy. Az ő nevét és az életrajzát az egész 
nemzet ismeri, és ismertté vált a Föld mindkét 
oldalán is.
A Teremtő sok millió ember közül őt válasz-
totta ki az 1848-49-es forradalmunk és sza-
badság- harcunk szellemi vezérévé, s mint 
egy üstökös jelent meg ebben a küzdelemben. 
Elévülhetetlen érdemei vannak a 48-as tör-
vények megalkotásában: „Az alkotmányos 
jogok minden osztályra való kiterjesztésében, 
a képviseleti alapon nyugvó felelős kormány-
rendszer megteremtésében, a mindenkire 
kiterjedő közteherviselésben, a földbirtok 
felszabadításában, a sajtószabadság kivívásá-
ban, a jogegyenlőség, a politikai és a polgári 
jogok érvényre juttatásában.” A szabadság 
eszméinek megvalósulását ő képviselte leg-
tisztábban, minden önzés és részrehajlás 
nélkül. Kossuth mindenekelőtt hazafi, bölcs 
és kiváló jellem volt. Csodálatra méltó szó-
noklataival cselekvésre hívta, és a szabadság 
zászlaja alá állította a szunnyadó nemzetet. 
Ékesszólásainak varázsa százezrekkel növelte 
a szabadságukért küzdők táborát, és adott 
nekik oly erőt, mely által a legjobb hazafiakká 
váltak. Eggyé tudott lenni, és teljesen azono-
sult a közszabadság eszméivel, s ettől semmi 
el nem tántoríthatta. 
  Kossuthot a magyar nemzet apostolának 
nevezték, hisz az évszázadok óta szenvedő, 
szolgasorsú JOBBÁGYOKBÓL POLGÁRO-
KAT, a MAGYAR NÉPBŐL pedig szabad 
NEMZETET teremtett.
  Az első független, felelős magyar kormány-
ban Kossuth pénzügyminiszter lett. Ebben 
a minőségében az 1848.július11-én tartott 
országgyűlésen mondta el leghatásosabb 
beszédét, melyben a HAZA megmentésére 
200.000 újonc megajánlását és annak felfegy-
verzésére 42.0000 millió forintot kért, majd 
„Nyári Pál a szónoklat varázserejére, a hely-
zet rendkívülisége által megkapatva, hirtelen 
felugrott helyéről, s jobbját magasan esküre 
emelve, hangosan kiáltá: Megadjuk!” Ezután 
mindenki felugrott a helyéről, és kipirult arc-
cal, jobb kezüket esküre emelve zúgták: Meg-
adjuk! Megadjuk! Kossuth a megtapasztalt 
hazafiságra így válaszolt: „… akartam még 
kérni uraim! De önök felállottak, mint egyet-
len férfiú, és én
  - leborulok a nemzet nagysága előtt! ...”  Jel-
lasics szeptember 11-én átkelt a Dráván, és 
megtámadta az országot. Ezt követően a Bat-
thyány-kormány lemondott, majd megalakult 
az Országos Honvédelmi Bizottmány, mely-
nek elnöke Kossuth Lajos lett. Az egész NEM-
ZET Kossuth mellé állt, és eszméjét követve 
harcolt a MAGYAR HAZA szabadságáért.

Dezső László: 
Kossuth Lajos halálának 120. évfordulójára

 Az 1849. március 4-én Ferenc József Olmütz-
ben oktrojált birodalmi alkotmányt bocsátott 
ki, mely megszüntette Magyarország függet-
lenségét, a magyar államiságot. Erre a NEM-
ZET azzal válaszolt, hogy 1849. április14-én 
a debreceni nagytemplomban az országgyű-
lés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, 
Kossuth Lajost pedig Magyarország KOR-
MÁNYZÓ-
ELNÖKÉVÉ választotta.  Kossuth  mint kor-
mányzó végigjárta a szabadságharc dicsőséges 
szakaszait.
 1849 nyarán a császáriak az orosz cár segít-
ségével döntő csapást mértek a magyar sza-
badságharcra, majd augusztus 13-án Görgey 
tábornok magyar honvédseregének világosi 
fegyverletétele a szabadságharc végét jelen-
tette. 
 Kossuthnak augusztus 17-én el kellett hagy-
nia szeretett magyar hazáját, Törökországban 
lépett idegen földre, majd a hontalanság hosz-
szú, csalódásokkal és szomorúsággal teli évei 
vártak rá.  Az emigráció sem kényszeríthette a 
szabadság eszméinek feladására, ott is küzdött 
leigázott hazája felszabadításáért. Dicsőséget 
és elismerést szerzett a magyar hazának az 
egész művelt világ előtt. Kossuth történelmi 

alakjának dicsfénye egyaránt ragyogott Tö-
rökországban, Franciaországban, Angliában, 
és átragyogott az óceánon túlra, Amerikába is. 
Elvarázsolta a szabadságot szerető embereket. 
Angliai tartózkodása után Olaszország adott 
otthont a nagy férfiúnak és családjának. 1859-
ben nagy csalódást jelentett neki a villafrancai 
békekötés, ami lezárta a francia-olasz-osztrák 
háborút. Ezzel megszakadtak Kossuth és a 
franciák között folyó tárgyalások, melyek a 
magyar szabadságharc újraélesztéséről szól-
tak. Ezek után Kossuth Genovából Baracco-
néba, később Turinba (Torinoba) költözött, 
és ott lakott élete végéig. Az ott töltött évei 
alatt a természettudomány művelésében talált 
kikapcsolódást.  Hatalmas szeretet és megbe-
csülés övezte az olaszok részéről, a magyarok-
nak pedig zarándokhely lett turini otthona.
  Kossuth életében nagy gyászt és bánatot 
okozott az, hogy 1862-ben Vilma nevű lánya 
életének 18. évében meghalt, majd 1865-ben 
felesége, Meszlényi Terézia is elhunyt.  
  1862-ben ismertette konföderációs tervét, 
mely Duna Szövetség néven vált ismertté a 
politikusok körében. Ennek a valós jelentő-
ségét nem értékelték kellőképpen, ezért nem 
tudott megvalósulni.
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Dezső László: MÁRCIUS 15.

„Mentális egészség óvodás-
korban, az óvoda-iskola át-
menet mentális problémái”

  Március 15-e NEMZETÜNK legdicső-
ségesebb napja. Ezen a napon nincs olyan 
magyar szív, mely ne dobogna hevesebben, 
és nincs olyan igaz magyar ember, aki ne 
gondolna hálával, tisztelettel és kegyelettel 
azokra a hős nagyjainkra, akik ezt a napot 
szabadságunk napjává és a NEMZETÜNK 
FELTÁMADÁSÁNAK ünnepévé avatták. 
1848. márc.15-e eseményei kitörölhetetle-
nek a magyarság emlékezetből, mert ezen 
a napon olyan szabadságot vívott ki magá-
nak, melyet semmilyen hatalom nem tud 
eltörölni.
   A magyarság fordított egyet történelmé-
nek könyvében, majd új, tiszta lapot kezdett 
írni a jövő számára. Példát adott a követ-
kező nemzedékeknek arra, hogy miképp 
válhatnak jó hazafiakká, kiknek minde-
nekelőtt, a nemzet és a haza boldogulásán 
való munkálkodás legyen a legfőbb felada-
tuk. Március 15. szellemisége arra is tanít, 
hogy a hazafiságunk ne csak semmitmon-
dó hangzatos szavakban nyilvánuljon meg, 
hanem a hazát és a közjót szolgáló cseleke-
deteinkben öltsön testet.
  A nemzetünk szeretetének és kegyeletének 
babérkoszorúja övezze ezt a napot, és min-
dig éljen a hálás utókor tudatában!

A fenti címmel egész napos rendezvényt 
tartottunk a harkányi óvodában. Az óvodai 
nevelés alapvető feladatának a gyermekek 
testi és lelki gondozását, fejlesztését jelöli 
meg. Aktuális a téma, mivel az egészség-
nevelés fogalmát újra kell értelmeznünk, 
túl kell lépnünk a testi nevelés beszűkült 
fogalmán, ami csupán a testi gondozást, 
és a mozgás fejlesztését foglalta magában. 
Az egészség a testi, a szellemi és társas-tár-
sadalmi jólét állapota. E hármas egységbe 
tartozik tehát a pszichikus, mentális egész-
ség is. Nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon 
nevelőmunkánkban az egészséges életveze-
tés szemléletének erősítése, az egészségre 
káros szenvedélyek kialakulásának megelő-
zése, valamint az érzelmi és családi nevelés 
támogatása és mélyítése. 
Ennek érdekében délelőtti programjaink a 
gyermekeket célozták meg, az alábbi foglal-
kozásokkal feszültségoldó, nyugtató, terá-
piás tevékenységekkel a mentális egészség 
érdekében: mozgásterápia, zeneterápia, 
vizuális terápia, meseterápia, relaxáció, já-
tékterápia.
A délutáni program a szülőknek szólt: 
gyógyteákat kóstolhattak, valamint gyó-
gytea recepteket vihettek haza és hasznos 
információkkal láttuk el őket. Lassan Éva 
pszichológus iskolaérettséggel kapcsolatos 
szakmai előadása zárta a tartalmas és érté-
kes napot.

Hauptmann Ágnes
intézményvezető

  Az 1866-os osztrák-porosz háború az oszt-
rákok vereségével végződött, ez reményt adott 
Kossuthnak a szabadságharc újbóli megin-
dításához. Azonban rá kellett jönnie, hogy a 
franciákkal 1859-ben megszakadt politikai 
kapcsolatok miatt és a nemzet nagyobb ré-
szének támogatása nélkül nem szabad meg-
kockáztatni a magyar szabadságharc újbóli 
lángra lobbantását.
  Az 1867-es kiegyezés, mellyel Kossuth nem 
értett egyet és soha nem tudta elfogadni, nagy 
csalódást okozott számára, de izzó önbizalmát 
nem vette el, ezért tovább dolgozott hazája 
felemelkedéséért. Ez a munkája főleg levelezé-
seiben és üzeneteiben nyilvánult meg.  
  1879-ben elfogadott és tíz év múlva hatályba 
lépett honossági törvény1890-ben megfosz-
totta Kossuth Lajost a magyar állampolgár-
ságától, ezzel hatalmas lelki csapást mérve rá. 
Aki egykor zászlótartója volt Magyarország 
függetlenségének, kitaszított élő halottnak 
nevezte magát a hontalanság remetelakában. 
Ez akkor is fájt, és örökké fájni fog a magyar 
nemzetnek.  1893-ban hozzá hű emigráns 
társát, Ihász Dánielt is elragadta a halál. Ettől 
kezdve teljesen visszavonultan és magányban 
élt turini otthonában, csak emlékiratainak 
rendezésével foglalkozott.
  1894. március 20-án szomorú hír rázta meg 
a magyarságot, és borított rá gyászleplet, mert 
Turinban aznap este 11 óra előtt 5 perccel 92 
éves korában meghalt nemzetünk újjáterem-
tője, Kossuth Lajos. „Mint a szabadság meg-
testesült gondolatának nagysága előtt hódolt 
az olasz nemzet” és nagy gyásszal búcsúztatta 
Magyarország legnagyobb fiát. „Ő nem élhe-
tett örökké: általa él a magyar nemzet örökké,” 
„Az Ő neve végre egy név, mely megszűnt név 
lenni, mert rég eszmévé vált, egy gondolatává 
a magyar nemzetnek.”
  Negyvenöt év hontalanság után kerülhetett 
vissza szeretett hazájába. A holt száműzöttet 
szállító vonat március 30-án reggel hat óra 
harminc perckor érkezett magyar földre, a 
csáktornyai állomásra, ahol gyászoló sokaság 
fogadta. Pestig minden állomáson és ott is, 
ahol csak lassított a vonat, gyászbeszédekkel 
és tisztelgésekkel vettek búcsút nemzetünk 
halottjától.
   1894. április első napján, ami vasárnapra 
esett, hatalmas gyászoló tömeg mély részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra a nemzet 
szabadságának megtestesítőjét a Kerepesi úti 
temetőben. Itt fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy a búcsúztatón a főrendi ház részéről 
többek között részt vett dr. Than Károly is, 
hogy lerója kegyeletét Kossuth iránt. Than 
Károly 1848-49-ben 14 évesen harcolt Bem 
József oldalán a magyar szabadságért, 1867-
ben pedig őt kérték fel a harkányi gyógyvíz 
vegyelemzésére.    
   Kossuth Lajos 1848. július 11-én mondotta, 
hogy: „… én leborulok a nemzet nagysága 
előtt…” Halálának hírére, egy egész nemzet 
borult le Kossuth iránti tisztelettel, hogy kife-
jezze háláját, mely örökre megmard minden 
igaz magyarban.

Kulturális és szórakoztató 
programok
Helyszín: Művelődési Ház

4. - 9.00 óra Kovács Gábor előadása a 
meseírás napja alkalmából
8. - Müller Péter előadása
14-15. - Vers- és prózamondó verseny
15. - 18 órakor Fejezetek a magyarság 
őstörténetéből
19. - Húsvéti játszóház és locsolóbál
30. Májusfa állítás a Szabadtéri 
Színpadnál (Postás Józsi, Márió, Harold 
Band)

Sportprogramok 
március - április
Helyszín: Sportcsarnok

03.16. - 15.00. óra Harkány Gyógyfür-
dő SE – Vajszlói KSK /labdarúgó bajnoki 
mérkőzés a sportpályán/
03.19. - 18.00. óra Harkány – PEAC IV. 
/asztalitenisz mérkőzés/
03.26. - 18.00. óra Harkány – Bere-
mend /asztalitenisz mérkőzés/
03.30. - 15.30. óra Harkány Gyógy-
fürdő SE – Véménd KSE /labdarúgó 
bajnoki mérkőzés a sportpályán/
04.02. - 18.00. óra Harkány – Mozsgó /
asztalitenisz mérkőzés/
04.05. - 14.00. óra Villány – Sellye /női 
kézilabda mérkőzés/
 16.30. óra Harkány – Bácska /
férfi kézilabda mérkőzés/
04.13. - 16.00. óra Harkány Gyógy-
fürdő SE – Somberek SK. /labdarúgó 
bajnoki a sportpályán/

Tolnai Világtörténelme Bp.







 A Harkányi Turisztikai Egyesület turisz-
tikai fejlesztésre 2011 decemberében 100 
millió forintot nyert. A projekt megvaló-
sítása 2012. február 28-án indult el, és a 
napokban fejeződött be. Az egyesület a 
harkányi önkormányzat támogatásával 
a vissza nem térítendő támogatáshoz 18 
millió forint saját erőt tett hozzá.
Az ünnepélyes projektzárásra február 25-
én került sor a Thermál Hotelben.

Már az összejövetel elején kiderült, hogy az 
azt életre hívók a ”Harkány újra a régi” fel-
kiáltással nem az elmúlt évtizedek hibáinak 
újjáélesztésére hívtak fel, hanem a kisváros 
egykori jó hírének, a fürdő és a víz patiná-
jának helyreállítására.
Az eseményen az egyesület tagjain kívül 
képviseltették magukat a harkányi étterem- 
és szállodatulajdonosok, valamint a fürdő, a 
kórház és a város vezetői is.
Sebestyén Attila, a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség operatív igazgatója elmondta, 
hogy a fejlesztés négy pilléren nyugszik: 
Harkány, mint nemzetközi jelentőségű 
gyógyüdülőhely imázsának erősítése, ki-
alakítása. Gyógyvendégek és nyaralók, gye-
rekes családok számára tartalmas, színes 
programkínálat létrehozása.  A harkányi 
gyógyvíz egyedi, megkülönböztető értéke-
ire (nőgyógyászati problémák, meddőség 
kezelése hazai viszonylatban, a psoriasis /
pikkelysömör/ program nemzetközi téren 
való egyedülállósága) építve a gyógyturiz-
mus fejlesztése, marketingjének erősítése, 
valamint fenntarthatóság a négy pillér szol-
gálatában. Sebestyén Attila hangsúlyozta, 
hogy ez a sikerrel zárult projekt a fenti célok 
megvalósítása mellett azt is bebizonyítot-
ta, hogy a turizmusban elengedhetetlen jó 
szellemű csapatmunka jelentősen megerő-
södött a fürdővárosban, ez pedig szép re-
ményekre jogosítja fel a szereplőket.
Lévai Miklós, az egyesület elnöke beszámo-
lójában elmondta, hogy az elnyert támo-
gatással egyrészt olyan fejlesztések meg-
valósítására került sor, melyek Harkány 
fürdővárosi arculatát erősítik, másrészt az 
üdülővendégek szabadidejének eltöltését, 
szórakozását szolgálják. 2012-ben indult 
útjára a Harkányi Boszorkányságok feszti-
vál, mely mára kicsit átalakulva, Harkányi 
Gasztronómiai fesztiválként él tovább. Az 
egyesület aktív tagjai adtak helyszínt a Har-
kányi zenés, táncos esték programsorozat-
nak, mely 14 héten át jelentett előre meg-
hirdetett tartalmas eseményt a harkányi 
lakosoknak és szállóvendégeknek egyaránt. 
Jelentős összeget, mintegy 40 millió forintot 
fordítottak a marketing akciók költségve-
tésére. Ebből erőteljes on-line marketing, 
megújított weblap, valamint hazai és ha-
tármenti célzott népszerűsítő kampányok 
valósultak meg. Ennek keretében számos 
kiadvány látott napvilágot, több európai 
nyelven. 
 Óriásplakátokon, hirdetőtáblákon, me-
netrendszerinti buszjáratokon is hirdetik 
a fürdővárost és annak konkrét turisztikai 
ajánlatait. Népszerűek voltak a közvetlen 

külföldi partnermegkeresések és megjelené-
sek, így például Belgrádban és Zágrábban. A 
hazai kampány súlyponti városai Pécs, Szé-
kesfehérvár, Budapest és Kecskemét voltak. 
A projekt megvalósítása alatt, részben ah-
hoz kapcsolódóan, de azon messze túlmuta-
tóan elindult elsősorban a gyógyturisztikai 
piacépítés, a Harkányi Turisztikai Egyesület, 
Harkány Város Önkormányzata, a Pécsi Tu-
dományegyetem Orvostudományi Kara és 
a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint 
a Robinson Tours Utazási Iroda, a ROSA-
TOM és a ZATO szövetségek együttműkö-
désével. A kétéves folyamat eredményeként 
partnerségi szerződést írtak alá a Baranya 
Megyei Önkormányzat és az Orosz Föde-
ráció zárt atomvárosai, a ZATO. Több study 
tour (tanulmányút) is megvalósult, ennek 
eredményeként megjelentek az első orosz 
fizetővendégek Harkányban.
A támogatásból újra működőképessé vált 
a Harka kút, és elkészült a város központi 
helyén a szökőkút, valamint a harkányi víz 
útja tanösvény. Mind a helyi lakosok, mind 
a fürdővárosban nyaralók örömmel vették 
használatba a Zsigmondy Vilmos sétányon 
és a Kossuth u. 2. sz. alatt elkészült játszóte-
reket, valamint a Zsigmondy Vilmos sétá-
nyon a felnőtt fitnesz parkot. Az egyesületi 
önfenntartást, egyúttal a partnerek által kí-
nálható újabb szabadidős programajánlatot 
jelentenek a megvásárolt kerékpárok, rol-
lerek, ezek elektromos változatai, valamint 
bringó hintók. 
Rendezvények háttér infrastruktúrájának 
beszerzése is megvalósult, így rendezvényi 
faházakat, melegítő gázlámpákat, külső tér-
ben használható hangtechnikai eszközöket 
is beszereztek. Ezeket az egyesület részben 
maga üzemelteti, részben egyesületi tagjai 
számára teszi hozzáférhetővé.
A projekt legelső beruházása a strand gyer-
mekmedencéjében beüzemelésre került 
strandjátékok voltak. Már az első évben ga-
rantált programokkal a hét minden napjára 
kínáltak érdekes elfoglaltságot, környékbeli 
kirándulást. Önkéntes diákok és tanárok 
bevonásával segítették a nyári szezonban a 
strand animációt. 
Kifejlesztették a harkányi turisztikai kár-
tyát, mellyel a legalább egy éjszakát itt időző 
vendég számos kedvezményben részesülhet 
Harkányban és környékén.
A projekt keretében több olyan előremuta-
tó tevékenység indult el, amely segíti a tar-
talmas szakmai munkát, és amelyből több 
újabb jövőbeli fejlesztés indulhat el.
Elkészült a harkányi vendég-elégedettségi 
felmérés dr. Orosdy Béla közgazdász kan-
didátus vezetésével, amiből kitűnik, hogy 
átlagban a vendégek 80%-a távozott elége-
detten Harkányból. A helyi termékfejlesz-
tési tanulmánnyal karöltve ez megmutatja 
a szakmának azokat a legfőbb beavatkozási 
pontokat, amelyekkel hosszú távú fejlődés 
érhető el. 
Dr. Imri Sándor polgármester felszólalá-
sában hangsúlyozta, hogy a Harkányi Tu-
risztikai Egyesület ezzel a sikeres projekttel 
ismét bebizonyította, hogy érdemes arra, 

hogy a városban összefogja a turizmus sze-
replőit, és utat mutasson nekik. Nem járha-
tó út az egyedi ötletelgetés, próbálkozgatás, 
egyénieskedő „világmegváltás”, ami a múltat 
sajnálatosan jellemezte - mondta a polgár-
mester, majd hozzátette, hogy az összefogás-
nak köszönhető, hogy a városnak gyakran 
ellenszélben is sikerült vitorláznia.
Elmondta még, hogy az önkormányzat nem 
szól bele a turisztikába, azt az egyesületre 
hagyja. Működéséhez a befolyt idegenfor-
galmi adó 50%-át átadja. A még kétkedők-
től azt kérte, ha már nem segítik, legalább 
ne akadályozzák a kibontakozást. A város 
egyik legfontosabb középtávon megvalósí-
tandó feladatát abban látja, hogy a jelenlegi-
ről legalább 800 ezer főre sikerüljön feltor-
názni a fürdő éves látogatottságát. Ehhez a 
munkához nem türelmet, hanem megértést 
és segítőkészséget kért. Ugyanakkor na-
gyobb adózási fegyelemre hívta fel a szál-
lásadók figyelmét, hiszen az önkormányzat 
a turisztikai egyesület támogatásán túl ezt 
a bevételt kimondottan olyan turisztikai 
fejlesztésekre költi, amely a megszólítottak 
pénztárcáját is hivatott vastagítani! 

A korántsem teljes körű felsorolásból is ki-
tűnik, hogy a projekt keretében megvalósult 
beruházások széleskörű és kitűnő szakmai 
bázist jelentenek, de nem jelentik a felada-
tok lezárását, hiszen a projekt zárása után 
az eredmények fenntartása, működtetése, 
továbbfejlesztése az egyesület és tagjai kö-
zös feladata marad. A fent említetteken túl 
olyan közösségformáló kezdeményezések-
nek is tanúi lehettünk, mint a „Fogadjunk 
örökbe egy szobrot!”. vagy „Ültess velünk 
egy fát!” programok, amik elsősorban az itt 
élőket hivatottak összébb kovácsolni. Persze 
ezzel kapcsolatban tényleg elgondolkodtató 
az a jelenség, aminek köszönhetően napon-
ta busznyi turistának nyoma vész a turisz-
tikai adó befizetésekor. Talán ez a program 
is hozzá tud járulni ahhoz, hogy az enyém, 
tiéd szemléletet a miénk váltsa fel.
A program részét képzi még egy olyan úti-
könyv megjelentetése, amely az elmúlt évti-
zedek legnagyobb összefoglalóját adja a für-
dővárosról és környékéről a magyar mellett 
angol nyelven is. A projekt pénzügyi zárása 
április vége.

(darvas)
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Testvérvárosi 
vendégségben

Harkány testvérvárosa, Hajdúböszörmény 
felkérésére városunk delegációja látoga-
tott február közepén az ország területileg 
negyedik legnagyobb kiterjedésű települé-
sére. A meghívásra a hajdúsági város egyik 
kiemelt eseménye, a helyi skanzenben lebo-
nyolított „Hajdúsági disznótoros mulatság” 
alkalmából került sor, ahol a harkányi csapat 
is bemutatkozhatott tájjellegű ételekkel.
Minden álszerénység nélkül elmondhatjuk, 
hogy az ormánsági ételek, a húsos hurka, 
savanyú leves, valamint a „hazai ízek sze-
rint” helyben töltött disznóságok is - osztat-
lan elismerést váltottak ki a szépszámú ér-
deklődő körében. Mindezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a szemerkélő 
eső ellenére – avagy épp annak hatására? – 
a látogatók olyan dagonyát hagytak maguk 
után a harkányi stand előtt, hogy ott a ven-
déglátóknak tavasszal mindenképp füvesí-
teniük kell…A szakmai zsűri különdíjjal jutal-
mazta a Harkány város által felvonultatott, 
ott valóban kuriózumnak számító ételekből 
álló repertoárt. kj

Albrecht Ferenccel, a hivatal műszaki osz-
tályának első emberével mostanság álta-
lában csak jó hírek okán (beruházások, 
fejlesztések stb.) fútta össze a szél a hely-
béli sajtó munkatársait. Azonban a város 
„tavaszt váró kiskabátján” akad néhány 
rút paca, ami beárnyékolja a fejlődés, épü-
lés-szépülés makulátlanságát! Nos, ha már 
a címben kabátfoltot emlegettünk, akkor 
azt is igyekszünk tisztázni, hogy az aláb-
biakban megemlítendő állapotok hogyan 
alakultak ki, és ezek megoldására van-e 
gyorsan ható gyógyír.
Elsőként az egykori Napsugár Szállodáról 
kérdeztük az osztályvezetőt. A szállóról, 
ami valamikor a környék legszínvonala-
sabb, legnevezetesebb és - „húzós” árai el-
lenére is - leglátogatottabb „vendégvárója” 
volt, büszke a bárjára és élő cigányzenétől 
hangulatos éttermére, ahol az „átkosban” 
valutáért, minden elképzelhetőhöz hozzá 
lehetett jutni, most pedig szemben a für-
dő főbejáratával olyan, mint egy háborús 
mementó, ami állhatna Drezdában vagy 
Hirosimában is.
 2006-ban befektetők olyan látványtervet 
mutattak be az önkormányzatnak, amely 
tartalmazta azokat a távlati elképzeléseket, 
amelyek megnyugtatóan rendezték volna 
az épület sorsát. Bővítés, parkosítás, well-
ness részleg kiépítése szerepelt a tervek kö-
zött, amiket magam is láttam. Rá két évre 
azonban beütött a nemzetközi gazdasági 
válság, és ennek hatására sajnos, elmaradt 
a beruházás. Sajnos, később már az épület 
karbantartásával sem törődött a tulajdo-
nos, egy pécsi székhelyű KFT. Tekintet-
tel arra, hogy a Napsugár magánkézben 
van, az önkormányzat 2011-ben hozott 
egy határozatot, hogy az épület baleset és 
életveszélyes, ezért felszólítottuk a KFT-t, 
hogy kerítse körbe az épületet. Ez meg 
is történt, ezt az állapotot láthatjuk ma 
is. Ezenkívül nincs olyan kapaszkodónk, 
amelynek alapján további intézkedéseket 
követelhetnénk meg a tulajdonostól. A 
fennálló helyzet megváltozását a követ-
kezőkben látom. Talán, ha a fürdőben és 
az épület környezetében megkezdődnek a 
fejlesztések, ez a probléma is elmozdulna 
a holtpontról. Mi ezek támogatásával tu-
dunk az ügy érdekében tenni, más törvé-
nyes eszköz hiányában.
És mi a helyzet a szintén központi helyen 
fekvő egykori Bányász étteremmel? Itt 
nemcsak az épület van siralmas állapot-
ban, hanem a szebb napokat is látott kert-
helység is. Ráadásul a kórház hamarosan 
átadandó négycsillagos szállodájából a 
kilátás éppen erre nyílik. Gondolom, sem 
ők, sem a vendégek nem fognak repesni az 
örömtől a lepusztult szomszédságot látva!
A főként éttermi szolgáltatásokkal foglal-
kozó családi vállalkozás tulajdonosának 
halála óta az ingatlant bérlők kiléte, és ne-
gatív módon az ingatlan állaga változott 
folytonosan. Amióta már bérlő sincs, az 
épület és főként a tetőszerkezet teljesen 
tönkrement. Itt is elmondhatom, hogy 

az önkormányzat mindent megtett, amit 
megtehetett. A képviselő-testület dönté-
se alapján a felettes hatósági, építésügyi 
szervnek bejelentettük az állapotot. Ők 
tavaly év végén szemlét tartottak, ennek 
nyomán most várjuk az intézkedésüket. 
A tulajdonosok kérték a rendezési terv 
módosítását, mert korábban ez a terület 
parkoló és zöldövezetként szerepelt. Az 
önkormányzat a rendezési terv módosí-
tásakor 2013. december 31-ével „telepü-
lésközponti vegyes” területté minősítette 
át. A tulajdonosokat az előző besorolás 
gátolta abban, hogy beruházót szerezze-
nek az ingatlanra. A napokban lezajlott 
tárgyalás alapján úgy tudom, hogy ennek 
az akadálynak a megszűnésével komoly 
befektetői szándék jelenik meg a közel-
jövőben, ami hosszútávon rendezni fogja 
ezt a problémát. Az önkormányzat (nem 
anyagi) segítségével a tulajdonos ígérete 
szerint legkésőbb májusra rendbe teszi az 
épület környezetét, így sokkal elfogadha-
tóbb képet fogunk már akkor is kapni. 

Ha áttekintünk az országút túloldalára, 
láthatunk egy torzót a volt polgármesteri 
hivatal előtti területen is.
Annak a félbehagyott építkezésnek is hosz-
szú története van. A lényeg az, hogy a telek 
az önkormányzaté, a felépítmény pedig 
nem. A háttérben perek sokasága húzódik 
meg. Az előző rendezési tervben az épület-
hez 5000 négyzetméteres terület tartozott, 
mivel eredetileg háromütemű építkezést 
terveztek a területre. Az első ütem a most 
látható, megkezdett építkezés. A telek mai 
áron kb. százmillió forintot ér. Nehezen 
tartom elképzelhetőnek, hogy jelenleg ezt 
valaki kifizesse. Ráadásul a felépítményt 
is meg kellene vásárolnia. Ezért a rende-
zési tervet szakértői vélemény alapján úgy 
módosítottuk, hogy az építményhez mini-
mum 1800 négyzetméter terület tartozzon 
csak. A fennmaradó részt tovább lehetne 
osztani, így szerencsésebb gazdasági kör-
nyezetben azt valóban jó pénzért lehetne 
értékesíteni, és így az ominózus épületre is 
könnyebben lehet befektetőt találni. Prob-
léma volt még, hogy többszöri felszólítás 
ellenére sem volt hajlandó bekeríteni a tu-
lajdonos a balesetveszélyes ingatlant. Ezért 
az önkormányzat kénytelen volt ezt maga 
megtenni, hiszen jobb nem is belegondol-
ni abba, hogy milyen következményekkel 
járt volna, ha itt történik egy súlyos bal-
eset. Ebben az ügyben rengeteget tárgyalt 
és tárgyal az önkormányzat. Nem tudnám 
név szerint felidézni azokat a lehetséges 
befektetőket, akik feltűntek ebben az ügy-
ben, de sokan voltak. Segítőkészségünk 
ellenére is eddig a konkrét befektetés el-
maradt. A rendezési terv lezárult módo-
sításával immáron sokkal kedvezőbb fel-
tételekkel, valóban komoly befektetőket 
sikerülhet idecsalogatnunk, akik az épü-
let tulajdonosával is dűlőre tudnak jutni. 
Ezt kívánjuk elősegíteni azzal is, hogy az 
épület előtti tér kialakítására pályázatokat 

Kabátfolt 
Avagy: Mi lesz a harkányi „torzók” sorsa?

nyújtunk be, ezzel nem csak az épület, de a 
környezete is megújulna.
Albrecht Ferenc elmondta még, hogy a 
fent említett esetek nemcsak a magántu-
lajdonra jellemzőek. Számos olyan ingat-
lanja van a városnak, amellyel nehéz mit 
kezdeni. Nem érdemes felújítani, s jelen 
állapotukban - egy-két kivételtől elte-
kintve - senkinek sem kellenek, bontásra 
vannak ítélve! Az önkormányzat illeté-
kes bizottsága végigjárta és megtekintet-
te ezeket az ingatlanokat. Ennek kapcsán 
egymillió forintot különített el a város az 
arra érdemes épületek alapvető állagmeg-
óvására, hogy az elvileg értékesíthetőkben 
ne keletkezzen további kár. Bíznak abban, 
hogy a recesszió elmúltával a reménytel-
jes vevők maguk fogják ezt a problémát 
megoldani. Egy másik megoldás lehetne, 
ha a kormányzat ismét kiírná a szociális 
bérlakások építését ösztönző pályázatát. 
Ebben az esetben nemcsak az önkormány-
zati, hanem a magánkézben lévő – átvenni 
érdemes - romhalmazok is eltűnnének a 
fürdővárosból. Emellett ilyen programmal 
lassítani lehetne a harkányi fiatalok elván-
dorlását, hiszen manapság óriási kincs, ha 
biztonságos fedél van a fejünk felett!
Mit is fűzhetne ehhez hozzá a beszélge-
tést lejegyző? Talán, csak a régi bányász-
köszöntést: „Jó szerencsét!” De reméljük, 
nekünk mindezek megvalósulásáért nem 
kell a föld alá bújnunk!

Darvas Miklós
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Kiállítás a Duna Palotában

Villon-est a művelődési 
házban

Ördögűző 
téltemető Február 18-án 18.00 órakor Bakóné Aradi 

Éva, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szak-
képző Iskola volt igazgatója nyitotta meg az 
intézmény egykori, harkányi növendékének, 
a jelenleg Londonban, az Adidas cégnél üz-
letberendezőként dolgozó Knotik Ildikónak 
a kiállítását Budapesten a Duna Palotában. 
A kiállítás megnyitóját a Manoya akusztik 
duo zenéje színesített. kj

A középkor végének, a reneszánsz virág-
korának világszerte legismertebb, legnép-
szerűbb és legszubjektívebb francia költője, 
François Villon egyik remekének, A nagy 
testamentumnak a bemutatására került sor 
február 18-án a művelődési házban Galkó 
Bence színművész előadásában. 

kj

Szépszámú érdeklődő jelent meg a Harka 
dalkör és a művelődési ház közös szerve-
zésében megrendezett hagyományos városi 
eseményen, melyet ezúttal még az időjárás 
is a kegyeibe fogadott. A programsorozat 
– melyből a helyi horvát és német nemze-
tiség, a dalkörösök, valamint a beremendi 
és kozármislenyi vendég kórusok is remek 
hangulatú előadással vették ki részüket nagy 
közönségsikert aratva – a helyi Big Band 
együttes előadásával kezdődött. A kultúra 
háza előtti téren felállított „télűző máglyát” 
dr. Imri Sándor, Harkány polgármestere 
gyújtotta meg, majd a megjelentek finom 
estebéd elköltését követően hajnalba nyúló 
bállal zárták a napot. 

kj

Intézményünk nevében olvasható: alapfo-
kú művészeti iskola. Azt tükrözi ez, hogy 
a művészeti nevelés a közismereti tárgyak 
oktatásával párhuzamosan történik.  Min-
den alsó tagozatos gyermek és néhány 
felsős diák is tanul néptáncot a délelőtti 
tanórák keretében. Az általános rajzok-
tatás mellett rajz és kézműves szakkör is 
működik, melyben 40 alsós és 20 felsős 
gyerek ismerkedik a képzőművészettel.  A 
balett oktatása délután történik. E sikeres 
és magas szakmai színvonalon oktatott 
művészeti ág sajátossága, hogy a mozgás-
kultúra fejlesztését már óvodás korban el-
kezdi. A 42 iskolás növendéken kívül 22 
óvodás korú gyermek balettozik.
Diákjainknak egyéni és csoportos órákon 
tanítunk klasszikus zenét. Tanulólétszá-
munk szeptemberben 151 fő volt. Dráva-
szabolcsi tagozatunkon 13 diák fejleszti 
hangszeres tudását. Tanulóink zongora, 
szintetizátor, harmonika, fuvola, furulya, 
trombita, tenorkürt, tuba, ütő, hegedű, gi-
tár, klarinét, szaxofon hangszert választ-
hatnak, illetve fúvószenekar, szolfézs, ze-
neelmélet szakokon tanulnak. Tanulóinak 
közel 60%-a az általános iskolai tanulmá-
nyai mellett, intenzív művészeti oktatás-
ban részesül. 
A zeneoktatásban az a célunk, hogy a meg-
szerzett egyéni hangszeres tudás általáno-
san is használható zenetudássá fejlődjön. 
Ennek érdekében nagy hangsúlyt fekte-
tünk a hangszeres csoportok fejlesztésére. 
E célt szolgálja a zongoristák „négykezes” 
játéka, a gitárduók, a hegedű, fuvola és 
egyéb kamarai összeállítások, a modern 
(rock) zenekari formációk. A közös ze-
nélés megtanítja a gyermekeket a koncent-
rált együttes játékra.
Ezt gyakorolják az iskola zenekarában, 
melynek tagjaiból nőnek ki a Harkányi 
Ifjúsági Zenekar zenészei. Ők az elmúlt 

Művészeti nevelés a harkányi iskolában

félévben már két alkalommal is a pécsi 
Kodály Központban, a pécsi fúvósokkal 
közösen léptek fel. 
Zenészeink Harkány kulturális életének 
aktív szereplői. Ősszel a szüreti fesztivá-
lon, a gyógykórházi szentkép-avatáson a 
„Szeretlek Magyarország” rendezvényén, 
az idősek napján, az október 6-i, 23-i 
megemlékezéseken, az „Októberfesten”, 
a drávaszabolcsi iskola 50. évfordulóján, 
valamint a Napsugaras Ősz műsor kere-
tében szerepeltek tanulóink és tanáraink. 
Az óvodában Márton-napon, majd Má-
riagyűdön a templomban adtunk adventi 
koncertet. Decemberben a pécsi Kodály 
Központban, a harkányi adventi koncert 
keretében és a Gyógyfürdőben képvisel-
tük iskolánkat. Februári jelmezes farsangi 
hangversenyünkön 64 felkészült zenész 
tanulónk mutatta meg hangszertudását. 
Tanulóink különböző adottságúak, és el-
térő intenzitással fejlesztik hangszeres 
tudásukat, ezért bemutatóinkon mind 
szerényebb, mind szakmailag kimagasló 

produkciók is elhangzanak. A kimagasló 
tehetségek a szülők hozzájárulásával ma-
gasabb óraszámban tanulhatnak zenét. Ők 
a „B” tagozatosok, akik hangszerük mellett 
zongoraoktatásban is részesülnek. Előttük 
majd megnyílhat a lehetőség, hogy a hiva-
tásos zeneművész-tanári pályát válasszák. 
Ennek feltétele a legalább 6 év alapfokú, 
4-5év középfokú és 5 év az egyetemi kép-
zés elvégzése, vagyis minimum 15 év ze-
netanulás. 
A zene és a többi művészeti ág tanulása 
gyermekkorban a sikerek mellett áldozat-
tal és lemondással jár. A befektetett munka 
az élet későbbi szakaszaiban többszörö-
sen megtérül, mivel a művészet tanulása 
komplex módon fejleszti a személyiséget, 
többek között a gondolkodást, az általános 
befogadó és ítélőképességet, a figyelem-
megosztást, mely tulajdonságok megléte 
az élet minden területére hatást gyakorol. 
Iskolánk „Kitaibel díjas” kitűnő tanulói 
művészeti oktatásban is részesültek.

Nagy Gyula
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Február 1-jén a térség „öregfiúk” csapatai csap-
tak össze a harkányi sportcsarnokban, ahol a 
nézők a korosztályos elnevezés ellenére fiatalos 
mérkőzéseket tekinthettek meg.
Szurkolt a közönség, hangos szavakkal is biztat-
ták egymást a csapattagok - egyszóval kellemes, 
játékokkal és izgalmakkal teli szombati nap 
zajlott a harkányi sportcsarnok falai között a 
Somogyi László Emléktorna alkalmából.
Az izgalmakban is bővelkedő mérkőzésso-
rozat a végső sorrendet illetően ezúttal hazai 
elsőséggel zárult, a harkányi csapat ugyanis az 
utolsó összecsapás eredményétől függetlenül 
- Fortuna istennő kegyének is köszönhetően 
- első helyezett lett. 

kj

Az amerikai elnök nyaralójában, Camp Davidben 
gyerekzsúr zajlik, a first lady unokahúga ünnepli 
tizenkettedik születésnapját. Remekül érzik ma-
gukat a résztvevők, ám a nap szörnyű véget ér: a 
kislányt elrabolják, édesanyját meggyilkolják. A 
titkosügynökből lett két magánnyomozó, Sean 
King és Michelle Maxwell történetesen éppen ott 
tartózkodnak, de nem akarnak belekeveredni az 
ügybe és magukra haragítani az FBI-t. A first ladyt 
különös, régi kapcsolat fűzi Seanhoz, akit végül 
rábeszél, hogy kutassák fel az elrabolt kislányt. 
Miközben Michelle még gyermekkora démonaival 
küzd, a páros nekilát a nyomozásnak, ám mindenütt 
falakba ütköznek, és egyre érthetetlenebbé válik 
az eset. A teljesítőképességük határáig hajszolják 
magukat, mert mindkét oldalon különféle erők 
sorakoznak fel ellenük, és egyre nehezebb eldönteni, 
ki a barát, és ki az ellenség.

Március 20-án a művelődési ház pódium műsor-
sorozatának két humorista: Laár András – akinek 
legismertebb karaktere Besenyő Pista bácsi, 
aki ízig-vérig magyar, mindenen kötekedő és 
mindenben értelmet kereső ember – és Somogyi 
András – akit többek között a Showder Klub című 
televíziós műsorból ismerhet a közönség - lesz a 
vendége. A 19.00 órakor kezdődő előadásra elő-
vételben március 3-tól vásárolhatók belépőjegyek. 

kj

2014. március 18-án, kedden 18 órakor a harkányi 
művelődési házban Csajághy György és Csajághyné 
Duha Julianna „A magyar őstörténet és a népzene 
összefüggései” címmel tart előadást
    Őstörténetünk és népzenénk szerves kapcso-
latban van egymással. Kodály Zoltán így írt erről: 
„A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett 
más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint 
nőtt a nép, a zenéje vele járt, ami hatott a nyelvre, 
hathatott a zenére is.”
     A magyar nyelvet a tudomány finnugor erede-
tűnek tartja, így a nép eredetét is ennek alapján 
határozták meg. Csakhogy a népzene ősrétegének 
hangzásvilága, szerkezete egészen másról tesz 
tanúbizonyságot. Az uráli finnugor népek köré-
ben a magyar népzene ismérvei alig fordulnak 
elő, s elsősorban a török nyelvű népek körében 
találunk párhuzamokra. Népzenénk eredetszálai 
Közép-Ázsián át, Belső-Ázsiába vezetnek, és a mai 
Kína területén élő hun-utód népek dallamaival 
mutatnak igen közeli rokonságot. 
    A türk-török és iráni nyelvű szkíta és hun-utód 
lovas népekkel összefüggő magyar néprajzi 

Harkány nyerte 
a kupát

Az előadás-sorozat 
folytatódik!

Harkány Városi Könyvtár ajánlja:
David Baldacci: 
Az elnök családja

Jön a két 
nooormális!

Iskolai beíratás

A harkányi Kitaibel Pál Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetősége értesíti a kedves szülő-
ket, hogy a 2014/2015. tanévre tör-
ténő általános iskolai beíratásra az 
alábbi időpontokban kerül sor: 

2014. április 28-29-30. (hétfő, kedd, 
szerda) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 
31-ig született gyermekét a szülő 
köteles a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerinti ille-
tékes vagy a választott iskola első 
évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratás-
ra, kérjük, hozzák magukkal: a gyer-
mek lakcímkártyáját a gyermek TAJ 
kártyájátaz óvodai szakvéleményt a 
diákigazolvány kiállításához szük-
séges, előzetesen az okmányirodá-
ban kiállított, NEK azonosítót tartal-
mazó adatlapot és 1400-Ft-ot.

A beíratáskor a szülőknek nyilat-
kozniuk kell a hit-és erkölcstan vagy 
az erkölcstan oktatásáról, napközi 
vagy     menza igényükről, szülői 
felügyeleti jogukról, a zeneiskolai 
beíratási szándékukról.

A leendő első osztályosok szülei 
számára nyílt napot tartunk 2014. 
március 27-én 8-tól 11 óráig.

párhuzamokat „átvételként” határozza meg a 
„hivatalos” tudomány. Vajon igaz ez? Mi köti 
össze a magyarokat a lovas népekkel, és vannak-e 
bizonyítékok a finnugor eredetre? Mit kell tudnunk 
a népzenekutatás rövid történetéről? Mi köze a 
zenének a nyelvhez? Mit bizonyít a magyar nyelv 
és a török nyelvek viszonya? 
   Az énekkel, hangszeres zenével és hangfelvé-
telekkel illusztrált előadás keretében ezekre a 
kérdésekre keressük – és kapjuk meg - a választ. 

(kótány)
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Február 1-jén rendezték az asztalitenisz diákolim-
pia megyei döntőjét, ahol a HDSE versenyzői isko-
láik színeiben ismét remekeltek. Leány kategória 
egyéni versenyében Vass Anett járt legközelebb 
az országos döntőbe való jutáshoz, de rutinosabb 
ellenfele még 3 mérkőzéslabdáról is tudott fordíta-
ni. Végül ő és iskolatársa, Jantal Natália a 3. helyen 
végzett. /asztaliteniszben hagyomványosan két 3. 
helyet osztanak ki/. 
A fiúk egyéni versenyén a két drávaszabolcsi fiú /
Hekler Máté és Hajdu Dániel/ a harmadik helyen 
végzett. 
Következett a DC csapatverseny. /A DC csapatver-
seny olyan vegyes-rendszerű verseny, amelyben 
egyéni és páros mérkőzéseket is kell játszani. / 
Ezzel a fiúk tovább növelték a vitrinbe helyezett ér-
meik számát, hiszen Hekler Máté és Hajdu Dániel 
az előkelő második helyezést szerezték meg, míg 
Panghy Barnabás és Tar Adorján harmadik lett. 
A lányok DC csapatversenye az egységes játé-
kerőnek köszönhetően mindenki meglepetésére 
harkányi házi döntőt eredményezett. Az akadályt 
a Kati Linda – Vass Anett csapat vette hibátlanul, 
megnyerve a megyei döntőt Jantal Natália és Béda 
Eszter előtt, jogot szerezve ezzel a március 8-án 
megrendezésre kerülő országos döntőben való 
szereplésre.
A középiskolások egyéni versenyén leány kategó-
riában Lempek Melissza 2. lett.

(köpösdi)

Pécsett, az Abay Nemes Oszkár Sportuszo-
dában bonyolították le február 9-én a diáko-
limpia megyei döntőjét, ahol kiemelkedően 
szerepeltek a harkányi úszópalánták.
A Harkányi Diáksport Egyesület Úszószak-
osztálya (HDSE) a megmérettetésen 20 ver-
senyzővel vett részt, és 24 érmet sikerült az 
ifjaknak szerezni, tájékoztatta a Harkányi Hí-
reket Nemes János vezetőedző.
A versenyen első helyezést ért el, s így az orszá-
gos döntőben képviseli a várost: Ahmann Ben-
ce (I. korosztály, 50 m gyors), Sipos Dominik 
(III. korosztály, 100 m hát), Szabó Barnabás 
(IV. korosztály, 100 m hát), Horváth Ágnes 
(III. korosztály, 100 m gyors), Bognár Lilla 
Éva (III. korosztály, 100 m hát és 100 m mell), 
Molnár Hanna (IV. korosztály, 100 m gyors 
és 100 m mell) Szabó Kíra (V. korosztály, 100 
m mell, Németh Evelin (V. korosztály, 100 m 
gyors), valamint a 4x50 méteres leány váltó: 
Lukács Luca, Németh Emese, Bognár Lilla Éva 
és Horváth Ágnes összetételű csapata.
Az úszók közül ezüstérmet szerzett a 4x50 mé-
teres fiú gyorsváltó (Kuszinger Áron, Fekete 
Zalán, Nagy Ákos, Spándli Dominik), továb-
bá Bognár Lilla Éva, Csontos Réka, Németh 
Emese, Gottlieb Kitti, Tihanyi Patrik, Németh 
Evelin és Bognár Ákos.
Harmadik helyezett lett Sipos Dominik, Cson-
tos Réka, Gottlieb Kitti, Tihanyi Patrik, Bog-
nár Ákos és Molnár Ajsa.
A gyerekek felkészülését a vezetőedzőn kívül 
Nagyné Schoplocher Szilvia és Nemes Dóra 
segítette. 
Az országos döntőt február 28. és március 2. 
között Kecskeméten a dr. Dobai Gyula Ver-
senyuszodában rendezték meg. Országos baj-
nokra lehetünk büszkék! Bognár Lilla Éva első 
lett (50 m mell). A 4x50-es leány gyorsváltó 
– Bognár Lilla Éva, Horváth Ágnes, Lukács 
Luca, Németh Emese - ezüstérmet szerzett, és 
Horváth Ágnes negyedik helyezést ért el (100 
m gyors). Gratulálunk!                                        kjl

Az elmúlt szezonban az első helyen végzett a Har-
kány SE kézilabda csapata, mely az idei évadban 
sem adja alább, céljuk az aranyérem, illetve mini-
mum valamelyik dobogós hely.
„ Motiválatlanok lennénk, ha nem az elsőségre 
törekednénk” – mondta Mezei Róbert vezetőedző 
a PVSE elleni mérkőzést megelőzően.
A csapat a tavaszi idényben a március 2-i idény-
nyitó mérkőzést követően még négy alkalommal 
játszik bajnoki mérkőzést hazai pályán: március 
15-én 18 órakor, április 5-én 16.30-kor és április 
26-án 17 órakor. A rájátszás időpontjai: május 
18, illetve 25., melyek közül az egyik mérkőzésre 
mindenképpen Harkányban kerül sor – remél-
hetően minden alkalommal szépszámú szurkoló 
jelenlétében.                                                                                                           kj.

A Beremendi Építők Sportkör február 15-én 
rendezte a Varga Dezső labdarúgó emléktornát 
két utánpótlás korosztályban, kilenc csapat rész-
vételével. A környék „top” csapatai kaptak csak 
meghívást erre a tornára, amelynek színvonala 
nem maradt alul a várakozásnak. A rendkívül jól 
megszervezett, a megnyitóra és eredményhirdetés 
hangulatára nagy hangsúlyt fektető tornán a kö-
vetkező eredmények születtek: 

U15-s korosztályban első helyen Siklós csapata 
végzett, második Beremend, harmadik Somberek, 
negyedik pedig Harkány. A korosztály gólkirálya 
Bodó Zsolt /Beremend/ volt 8 góllal, míg a legjobb 
kapus díját Lendvai Szabolcs /Siklós/ kapta. A 
mezőny legjobbja Szepesi Krisztián /Siklós /lett.

U19-s korosztályban a PTE-PEAC csapata volt 
verhetetlen, míg a Beremend erejéből ismét a má-
sodik helyre futotta. Harkány csapata a harmadik 
helyen végzett, míg Somberek a negyedik, és Bóly 
az ötödik lett a rangsorban. A torna gólkirálya 
Laczkó Zsolt /PTE-PEAC/ lett 11 góllal, míg a 
legjobb kapus díját aznap Rétyi Máté /Bóly/ vihette 
haza. A legjobb mezőnyjátékos Rónai Krisztián lett 
/Beremend/. (köpösdi)

Február 25-én tartották a siklósi gimnázium 
által rendezett tanulmányi versenysorozat 
eredményhirdetését. Elismerésre méltóan 
szerepeltek a harkányi iskolások:
A természettudományi csapatversenyben 2. 
helyezést értünk el (Kati Linda, Zoric Igor, 
Béda Eszter, Gurdic Hamza)
Angol nyelvből a hetedikesek között 2. lett 
Panghy Barnabás és 3. Orbán Szolanzs. A 
nyolcadikosok versenyében 1. helyezett Gur-
dic Hamza, 3. Kamu Dávid.
Matematikából az ötödikesek között 1. lett 
Kati Linda, a nyolcadikosok között 3. helyezést 
ért el Radosnai Zita.
Magyar nyelvből voltunk a legsikeresebbek: 
5. osztály: 1. Kati Linda, 2. Tegzes Kata; 6. 
osztály: 1. Füredi Fanni; 7. osztály: 2. Fekete 
Krisztina, 3. Béda Eszter; 8. osztály: 1. Rados-
nai Zita, 3. Nagy Levente.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő taná-
raiknak! kjl

Asztalitenisz 
diákolimpia
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Cél az első hely

Táncsics kupa 
eredmények

Varga Dezső Emlék-
torna

Országos döntőben a 
harkányi úszók!



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




