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A tények igazolják és megerősítik az el-
múlt évek önkormányzati teljesítményét. 
Ármánykodás helyett a józan ész, az ön-
becsülés és a tettrekészség az, amire épí-
teni, és amiből építkezni kell. És ehhez 
hosszú évek óta most először van végre 
fejlesztési forrás, miközben elmondhat-
juk: soha ilyen gazdag programkínálat 
nem volt még Harkányban, mint az elmúlt 
másfél évben, és a befejezett fejlesztések, 
felújítások is hosszan sorolhatók. Mind-
ezeken kívül az önkormányzat mindent 
megtett azért, hogy legyen meg a kenyere 
mindazoknak, akik tesznek, és tettek Har-
kányért.

Eltelt megint négy év. Ismét egy önkormány-
zati ciklus végére értünk. Harkány polgár-
mesterét kértük számadásra az eltelt időszak-
ról. Az elmúlt négy esztendőt, - amiben benne 
volt a tavaly márciusi választás - miként ér-
tékelné? Hogyan élte meg ezt az időszakot a 
város és polgármestere? Talán elsőként beszél-
jünk a politikai viszonyokról és ezt követően a 
gazdasági kérdésekről.
 
Az elmúlt hónapban ünnepeltük augusztus 
20-át. Ezzel kapcsolatban szeretném elmon-
dani, hogy sok tekintetben Szent Istvánt 

A jövő kapujában

(folytatás a 3. oldalon)

tartom személyes példaképemnek. Sokan 
magyar átoknak nevezik a hatalomra áhíto-
zás okozta széthúzást, összeférhetetlenséget. 
Pedig Szent István sem teremthette volna 
meg államát, ha nincs mögötte összefogás!  
Bölcsesség, szerencse és jóakarat voltak a 
sarokkövei ennek a magyar csodának. Mi 
harkányiak is - hosszú évek óta először - 
most kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy 
a kormányzat adósságrendezése nyomán, 
ismét saját sorsunk kovácsai lehetünk! Nem 
véletlenül akarta jelenlegi kormányunk kőbe 
vésni, vagyis jogszabályt alkotni arról, hogy 
akiknek a nyomorúságunkat és mérhetetlen 
adósságunkat köszönhetjük, ne indulhassa-
nak önkormányzati vezetőként, képviselő-
ként az önkormányzati választáson. Sajnos 
ez azért sem volt lehetséges, mert tele ve-
lük az ország, és most is ők járnak az élen 
a pozícióharcban a képzeletbeli „kondér” 
körül.  Minden adott a közös boldogulásra, 
csak végre már egy irányba kéne húznunk 
azt a bizonyos szekeret, ami több mint két 
évtizede beleragadt a sárba! Ne feledjük, 
Szent István törvényeket is alkotott. Akko-
riban levágták a tolvajok kezét és kitépték a 
hazugok nyelvét. Mi nem büntettük meg a 
múlt vétkeseit. Továbbra is a közösség tagja-
inak tekintjük őket. De joggal elvárnánk azt, 
hogy kérjenek bocsánatot az elmúlt két évti-
zed bűneiért, és ne ármánykodjanak tovább. 
Joggal várja el közösségünk, hogy őszinte és 
tiszta képet kapjanak azokról, akik a közfel-
adatra nem csak elhivatottság okán ácsin-
góznak. Az okirat hamisítókat, tolvajokat, 
adócsalókat és más gazembereket - ha meg-
büntetni nem is tudom -, de mindenképpen 
meg fogom nevezni, bár szabad elvonulást 
biztosítottunk volna nekik, ha nem vesznek 
továbbra is részt a közéletben.
A ciklus első felében sokat bíráltak azért, 
hogy nem végeztem tömeges személycse-
réket az önkormányzatnál, ám hitem sze-
rint egyetlen beosztottnak sem lehet bűnéül 
felróni, hogy kinek a keze alatt dolgozott 
addig. Én mindenkinek megadtam az esélyt 
a bizonyításra. Volt, aki élt a lehetőséggel, 

volt, aki nem. Most pedig azt hallom, hogy 
politikai tisztogatást végeztem. A tények 
cáfolják ezeket a légből kapott állításokat. 
Nem is beszélve arról, hogy 2011 óta fen-
nakadás nélkül tudjuk biztosítani a köz-
szférában dolgozók és a pedagógusok bérét, 
ami bizony régebben sok álmatlan éjszakát 
okozott az érintetteknek. Én továbbra is a 
harkányiak józan eszére, önbecsülésére és 
tettrekészségére apellálok a mondvacsinált 
mesék helyett. A fentiekre visszautalva ezért 
furcsállom azt, hogy azok igyekeznek meg-
dicsőülni most politikusok szárnyai alatt, 
akik nemcsak tétlenül nézték évekig, hogy a 
szakadék felé rohan a város, és „bűneikért” 
az elmúlt négy évben fejlesztések helyett 1  
milliárd forintot nekünk kellett kifizetnünk, 
hanem jól éltek és meg is gazdagodtak Har-
kányból ebben a többségünk számára keser-
ves időszakban.
Képzeljék el, hogy mit valósíthattunk volna 
meg, ha ezt az összeget pályázati önerőként 
tudtunk volna megsokszorozni? 

Miként futott a pénzügyi szekér az elmúlt 
időszakban? 

A képzeletbeli szekér nemcsak tengelyig, 

Az elmúlt 4 év értékelése Harkány Város 
polgármesterével



Itt van az ősz
ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.

Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Ki ne ismerné Petőfi  Sándor eme örökbecsű 
művét, amelyben a sokak által az elmúlásként 
emlegetett évszakot a reménység és az eljö-
vendőbe való hitként állítja piedesztálra. Az 
ősz, mint reménység? No csak! Lássuk hát! 
Miként működik az mostanság Harkányban?          

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,

S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Igen. A lehulló levelek neszezése a csámborgó 
cipőtalpak alatt az, amiről nekünk, egyszerű 
halandóknak a képzeletében felsejlik az ősz.. 
Ha minden igaz a városgondnokságnak kö-
szönhetően a falevelekkel idén nem lesz prob-
lémánk. A lelkes csapat új gépekkel felvértezve, 
szakszerűen teszi a dolgát. A szemétszállítás és 
-tárolás, akár szelektív módon is megoldott. 
Ráadásul a képviselő-testület bölcs döntése 
nyomán jóval olcsóbban, mint eddig. Az 
átlag polgárnak 10, míg a nyugdíjasoknak és 
egyedülállóknak 50 százalékkal csökken a 
szemétszállítás költsége. Ebbe beleértendően 
az őszi lomboké is.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,

Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

A szerető anyák bizonyára jobb kedvűen enge-
dik idén ősztől óvodába, iskolába nebulóikat. 
Megszépült, kibővített a kor szellemében 
átalakított intézmények várják őket, ahol a 
jól képzett pedagógusok biztosak lehetnek 
abban, hogy időben megkapják a fi zetésüket. 
Lesz miért és hol felnőnie, testben és lélekben 
gyarapodnia a jókedvű siserahadnak, ami 

reggelente benépesíti az utcát. Közbiztonság 
és létbiztonság öleli körbe őket, legalább is 
ezen tüsténkednek azok, akiknek feladata 
mindezek biztosítása. 

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;

Szeméből is látszik, hogy csak

Álmos ő, de nem beteg.
Az elmúlt időszakról évszakoktól függetlenül 
elmondhattuk, hogy Harkány néhol még be-
teg, de nem aludta át, sokkal inkább gondtól 
meggyötörve és sikerektől felvértezve élte meg 
a mögöttünk lévő négy esztendőt! Gyarapo-
dott a város, vagyonában, külsőségeiben és 
ismertségében is. Ezt nem mi mondjuk, hanem 
a tények. Előbbiekkel oly sokáig hadilábon 
állt Harkány

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;

Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Az elmúlt húsz évben levetkőztetett minket a 
világgazdaság, lekörözött minket a saját honi 
konkurenciánk, de bizony jócskán szerepet 
vállaltak abban a helybéliek is, hogy az egyko-
ron díszes felöltőből rongyos hacuka legyen. 
Nem elég toldozni, foltozni, újragombolni 
rongyainkat. Inkább meg kellene becsülni 
azt a szabót, aki újat tud készíteni. Mert biza’ 
mesterember legyen a talpán, aki megállja a 
helyét a kénes vízben úgy, hogy nem hazudo-
zik és nem a pártkönyvét lobogtatja, hanem 
inkább úszni próbál, akár a helybéli sodorral 
szemben is a köz javára.                                                                       

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,

S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Ami azt illeti, nem elég aludni és álmodozni. 
Azt, hogy gőzerővel folyik a munka, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a városnak 

megvan a 2020-ig szóló fejlesztési koncepciója, 
amit sokkal inkább a reménykedő realitás, 
sem mint az álmodozás jellemez. A sikeres 
pályázatokra apelláló tervezet kulcsa a fürdő 
jelentős fejlesztése. A cél: éves szinten 7-800 
ezer fi zető fürdővendég. Ezért bizony még 
nagyot kell kapaszkodnia mindenkinek, de 
ha sikerül elérni, akkor elmondhatjuk, hogy 
Harkányban mindenkinek sikerül boldogul-
nia, s a tehetséges fi ataloknak sem másutt kell 
a biztos jövőt keresni.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,

Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. 

A mi lantunk, pontosabban lapunk lelkes 
alkotóközössége a közügyek, a helyi gazdaság 
hírein kívül rendszeresen tudósított a tanin-
tézmények, a turisztikai és sportegyesületek 
életéről,  a helyi kultúráról és külön oldalt 
szentelt a fürdő és a kórház híreinek. Tény, 
hogy gyakorta hazabeszéltünk, azaz inkább a 
pozitívumokat emlegettük fel, természetesen 
a problémákat sem elhallgatva. Ellentétben 
azokkal a helyi orgánumokkal, amelyek csupán 
a harkányi lét árnyékos oldalát osztották meg 
a nagyvilággal, ezzel tovább csorbítva a város 
amúgy is megtépázott hírnevét. Döntse el a 
Tisztelt Olvasó maga, hogy melyik út szolgálja 
jobban Harkány érdekét. Én minden mun-
katársam nevében mondhatom, hogy tiszta 
lelkiismerettel írtuk, írjuk ezt a lapot nemcsak 
a városlakóknak, hanem az idelátogatóknak is. 

Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,

Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.

(Erdőd, 1848. november)

Darvas Miklós
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hanem teljes egészében elmerült a meggon-
dolatlanság és felelőtlenség mocsarában. 
Nagyon nehéz volt kimozdítani, elmozdí-
tani, mozgásba hozni, ehhez kellett 3 év. 
Mára kijelenthetjük, hogy a képzeletbeli 
szekerünk mozgásba lendült, és egyre se-
besebben halad. Az idei volt az első olyan 
költségvetés, amelyet a jelenlegi grémium 
úgy alkothatott meg, hogy nem fenyegette 
a várost a csőd. Történelmi pillanat volt, 
hiszen hosszú évek után - hála a kormányzat 
adósság átvállalásának- olyan költségve-
tést sikerült elfogadnunk, amelyben a be-
vétel és a kiadás egyensúlyban van. Ebben 
a költségvetésben, már fejlesztési keretet is 
el tudtunk különíteni, amit a város régen 
mondhatott el magáról. 100 milliót törlesz-
tünk adósságunkból a fürdőnek, amivel két 
legyet ütünk egy csapásra, hiszen ez a saját 
cégünk fejlesztését teszi lehetővé. Az évek 
alatt felgyülemlett tartozásunk így 70 milli-
óra apadt, amit remélem, a következő évben 
teljes egészében törleszteni tudunk, és akkor 
még nagyobb mértékben hozzájárulhatunk 
a fürdő fejlesztéséhez. Sajnos, vannak előre 
nem tervezett, még a korábbi időszakból 
örökölt értelmetlen kiadások is. Az előző 
testületnek „köszönhetően” a közelmúlt-
ban meghozott Legfelsőbb Bírósági döntés 
kötelez bennünket arra, hogy egy számunk-
ra teljesen haszontalan telekért 60 milliót 
fizessünk. Csak remélhetjük, hogy ez volt 
számunkra az utolsó ilyen „meglepetés”, és 
a jövőben minden forrásunkat fejlesztése-
inkre tudjuk fordítani.

Miként alakult az Önkormányzat együtt-
működése a Fürdővel, a Kórházzal és a helyi 
turizmus más főszereplőivel?

Nem feledkeztünk meg arról, hogy a har-
kányiakkal szembeni mindennapi kötele-
zettségeink mellett a fürdő újbóli felvirá-
goztatása lehetne az igazi gyógyír városunk 
problémáira. Elmélyítettük az együttműkö-
dést a Kórházzal és a Harkányi Turisztikai 
Egyesülettel, ami egy százmilliós projektet 
valósított meg idén. Ezzel a sikeres projek-
ttel ismét bebizonyították: érdemesek arra, 
hogy a városban összefogják a turizmus sze-
replőit és utat mutassanak nekik. Nem jár-
ható út az egyedi ötletelgetés, próbálkozga-
tás, egyénieskedő „világmegváltás”, amely a 
múltat sajnálatosan jellemezte. Sajnos, ami-
kor megörököltem a polgármesteri széket, 
nem találtam sem város- sem fürdő- sem 
turisztikai fejlesztési koncepciót. Ezt nekünk 
kellett elkészítenünk az elmúlt ciklus során. 
Ennek érdekében kiegyensúlyozott együtt-
működésre törekedtünk a turisztika minden 
szereplőjével. Ez az együttműködés fémjelzi, 
hogy sikerült előrelépnünk a marketingben 
is, 150 millió forintot gazdálkodtunk ki erre 
a célra. Büszkék lehetünk arra, hogy soha 
ilyen gazdag programkínálat nem volt még 

Harkányban. A XX. Szüreti Fesztivállal vég-
re eljutottunk egy olyan rendezvény megtar-
tásához, amely Harkány régi fényét idézte, 
és remélem, 5 év múlva ez a pezsgés fogja 
jellemezni az egész szezont.
Bevezettük a Harkány kártyát, amelynek 
kedvezményei jóval meghaladják a befizetett 
idegenforgalmi adót.
 A város egyik legfontosabb, középtávon 
megvalósítandó feladata, hogy a jelenlegiről 
legalább 7-800 ezer főre sikerüljön feltor-
názni a fürdő éves látogatottságát. Ehhez 
kétségkívül jelentős fejlesztésekre van szük-
ség. Ez a már folyamatban lévő munka négy 
pilléren nyugszik. Harkány, mint nemzet-
közi jelentőségű gyógyüdülőhely imázsának 
erősítése, kialakítása. Gyógyvendégek és 
nyaralók, gyerekes családok számára tartal-
mas, színes programkínálat létrehozása. A 
harkányi gyógyvíz egyedi, megkülönböztető 
értékeire (nőgyógyászati problémák, med-
dőség kezelése hazai viszonylatban, psoria-
sis nemzetközi  téren való egyedülállósága) 
építve, a gyógy-turizmus fejlesztése, marke-
tingjének erősítése, valamint szellemi, lelki 
feltöltődést nyújtó szolgáltatások fejlesztése . 

Mi a helyzet a közterületekkel és a közintéz-
ményekkel?

A kötelező feladataink ellátásában minden 
tekintetben a jó gazda gondosságával igye-
keztünk eljárni, ami nemcsak a fejlesztéseket 
foglalja magában, hanem az állagmegóvást, 
környezetünk szépítését is, ám tettük mind-
ezt a költséghatékonyság és a takarékosság 
szem előtt tartásával. Leglátványosabb fej-
lesztésünk a Kossuth utca szervizút (Bartók 
Béla utcáig) és a Platán-kapu bejáratának 
díszburkolattal történő befedése, ami bizony 
már régóta váratott magára.  Járdák épülnek, 
illetve újulnak meg például a gépállomás 
környékén. Tovább épül a sportöltöző és az 
önkormányzati ingatlanok állagmegóvása is 
folyamatban van. Ezek a beruházások a fele-
lős gazdálkodásnak köszönhetően kizárólag 
önerőből valósultak meg. Büszkék vagyunk 
az óvoda bővítésére is, mellyel párhuzamo-
san befejeződik az iskola és a művelődési 
ház napelemes szerkezetének kiépítése.

Ezek a beruházások az energiahatékonysá-
got növelik és a kiadásaink jelentős csökke-
nését fogja eredményezni. 

Jó hír a víkendtelepen élőknek, hogy vége 
a sárdagasztásnak, mivel kavicsosak lesz-
nek az eddigi földutak. Ahova lehetett, oda 
úgynevezett fekvőrendőröket telepítettünk 
a gyerekek biztonsága érdekében. Előkészü-
letben van a Ságvári telep szennyvízhálóza-
tának kiépítése, melynek első fázisában har-
minc ingatlan csatlakozhat a rendszerre. A 
hosszú távú tervek között szerepel az egész 
víkendtelep csatornázása is, de ez a több-
milliárdos bekerülési költségek miatt, csak 
célirányos pályázati úton valósulhat meg. 

Tudomásom szerint a szeptemberi ülésen az 
Ön előterjesztése szerint elfogadta a testü-
let a gazdaságélénkítő program első ütemét, 
ami jelentős könnyítéseket nyújt a lakosság 
számára.

Többször elmondtam, hogy az önkormány-
zat csak abban az esetben és olyan mértékig 
vessen ki adókat és terhelje a helyi lakossá-
got illetve a vállalkozókat, amely feltétlenül 
szükséges a feladatai ellátásához, illetve a 
közjót szolgáló fejlesztési elképzeléseket va-
lósít meg. A jövőbeni gazdasági helyzetünk 
az adósság átvállalással és felelős gazdál-
kodásunkkal stabillá vált. Most már nem 
banki hitelből, eladósodottságunkat tovább 
fokozva tudunk jelentősen terheket csök-
kenteni, hanem a bevételeink nyomán és 
a kormányunk adósság elengedésének kö-
vetkezménye miatt nyílik lehetőségünk az 
alábbiakra. Igaz, hogy ez az önkormányzat 
fizette ki az elődeink ingyenes szemétszállí-
tását, ami 100 millió forintunkba került, de 
a jövőben már csatlakozva a Kormány re-
zsicsökkentési politikájához, a város a kom-
munális hulladék díjait tovább tudja mérsé-
kelni, mindenki számára 10%-os mértékben 
és az idősek terheinek fokozott figyelembe 
vételével 65 év felettiek 50 %-os, illetve a 75 
év feletti egyedülállók tekintetében 100%-
os díjcsökkentést tudunk biztosítani. Régi 
igényként és jogosan mondták a víkendte-
lepen élő állandó lakosként bejelentkezett 
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Augusztus közepén ismét a városban járt 
prof. dr. Nagy Endre, Harkány díszpolgá-
ra, akit az önkormányzat részéről Vargáné 
Kovács Mária alpolgármester köszöntött.

A terehegyi faluházban Dezső Laci bácsi és 
felesége által szervezett baráti találkozón az 
alpolgármester asszony külön örömének adott 
hangot amiatt, hogy édesapja egykoron a vi-
lághírű tudós édesanyjának kollégája lehetett, 
s kitért arra is, hogy hogy szinte napra ponto-
san akkor köszöntheti a város jeles fi át, midőn 
75 évvel ezelőtt, 1939 szeptemberében nagy-
tiszteletű Nagy Sándor lelkész urat Terehegy 
lelkipásztorává választották. A rövid köszöntő 
végén Vargáné Kovács Mária megkérte a 30 
éve Japánban élő tudóst, hogy meséljen.

És Endre mesélt. Mesélt a két ország közötti 
kulturális különbségről, hogy Japánban ta-
lálkozáskor nem kezet fognak az emberek, 
hanem meghajolnak.

– Még a császár is meghajol az alattvalói előtt! 
Igaz, ő valamivel kisebben – tette hozzá vic-
cesen.

Egy, a vallással kapcsolatos kérdésre válaszol-
va megtudhatták a jelenlévők, hogy a sziget-
országban a sintoizmus mellett a buddhizmus 
az elterjedt. Ám a vallási hovatartozás nem 
elsőrendű kérdés Japánban, ennél fontosabb, 
hogy az emberek mit tudnak tenni hazájukért. 
Ennek szemléletes példája egy felmérés, ami 
érdekes végeredményt produkált: kiderült, 
hogy Japán lakosságának 80 százaléka a sin-
toizmust, 60 százaléka pedig a buddhizmust 
vallja magáénak.

 A beszélgetés során kiderült, naprakész in-
formációi vannak Magyarországról.
– Az internet korában ez már nem kérdés. 
Odakinn előfi zettem egy hazai hírekkel fog-
lalkozó csatornára.

Arra a kérdésre, hogy miként ismerkedett 
meg japán feleségével, elmesélte, hogy egy 
londoni tanulmányút alkalmával ő maga is 
befi zetett egy Shakespeare szülővárosát bemu-
tató útra, s amikor Oxfordban a busz megállt 
egy időre, a csoportok szétszéledtek, csak ők 
ketten álldogáltak a téren.

–S mit lehet tenni 45 perc alatt Oxfordban?  
kérdezte.
– Mit? – kérdezték többen.
– Ezt kérdem! Mit lehet tenni 45 perc alatt 
Oxfordban?

És mosolyog. Később megtudhattuk azt 
is, hogy a mai napig magyar állampolgár, 
ugyanis Japánban nincs kettős állampolgár-
ság, s hogy a felesége már tud magyarosan 
is főzni…

– Mennyit alszol naponta?
– Három-négy órát. Eredetileg úgy tervez-
tem, hogy itthon majd hetet is alszom, de 
jött 400 e-mailem…
– És mikor pihensz?

Nem válaszol. Kérdőn néz és mosolyog. Mo-
solyog, ahogy csak egy őszintén szerény, igaz 
ember tud. Akit nem mellesleg beválasz-
tottak a XXI. század nagy gondolkodóinak 
sorába… 

(kj)

harkányi polgárok, hogy őket se kezeljük 
másodrangú lakosként, és ugyanazok a jo-
gok és kötelezettségek illessék meg őket is, 
mint minden harkányit. Ezt fi gyelembe véve 
a jövőben számukra is teljes építményadó 
mentességet biztosított a képviselő-testület, 
viszont meg kívánjuk tartani a víkendtelep 
üdülőövezeti jellegét, és nem támogatjuk, 
hogy tömeges beköltözők árasszák el, ezért 
ez a kedvezmény csak és kizárólag a jelenleg 
állandó lakosként bejegyzetteknek jár, és a 
jövőbeni beköltözőket teljes építményadó 
fogja terhelni. 
A turizmushoz szorosan kapcsolódó, a 
hegyoldal, a borturizmus fellendülése, ezért 
szintén kedvezményes intézkedéssel a har-
kányi tulajdonosok 50% kedvezményt kap-
nak az építményadóból a képviselő-testület 
döntése nyomán. A gazdaságélénkítési prog-
ram második ütemében a képviselő-testület 
a vállalkozók építmény- és iparűzési adójá-
nak mérséklését tűzte napirendre, valamint 
a víz- és csatornadíjak eseteleges rezsicsök-
kentését kívánja megvizsgálni. Elfogadta 

továbbá a testület a piacon árusító vásározók 
kérelmét az időjárás miatti gyenge szezonra 
tekintettel, és bérleti díjaikat a téli szezonra 
20%-kal mérsékelte.
 
Vannak még el nem bírált pályázatok is, 
amikre a közeljövőben várjuk a választ. Ilyen 
a Zsigmondi sétány teljes rekonstrukciója új 
ivócsarnokkal és szökőkúttal, a szabadtéri 
színpad felújításával és árusító pavilonok, 
valamit térfi gyelő rendszer létesítésével. Be-
adott pályázatunk van az egészségház és a 
művelődési ház felújítására is.
Bírjuk az illetékesek ígéretét arra vonat-
kozóan, hogy Harkány illetve a Fürdő egy 
többmilliárdos fejlesztés előtt áll, amelynek 
sikere záloga lehet annak, hogy kiemelt fej-
lesztési övezetként városunk a gyógyturiz-
mus igazi délvidéki fővárosa legyen. 
De nem elég polgáraink pénztárcáját kímél-
nünk, utakat, járdákat, parkokat építenünk. 
Sok tekintetben egymás közötti kapcsola-
tainkat is újjá vagy fel kell építenünk! Nem 
önmagunkért, hanem Harkányért! 

Az elmúlt években a központi intézkedések 
oldalvizein, saját erőnkből és gondolataink-
tól felvértezve igyekeztünk a sodorral halad-
ni, de nem a szakadék, hanem egy csendes 
kikötő felé, ami visszahozza és megtartja 
fi ataljainkat, megélhetést ad a tenni akarók-
nak és nyugalmas életet mindazoknak, akik 
erre már rászolgáltak. Mindent megtettünk 
azért, hogy legyen meg a kenyere minda-
zoknak, akik tesznek, tettek Harkányért.
Milyen szempontok szerint érdemes vizsgálni 
a jövőt, vagy a jövőre irányuló önkormány-
zati választást?

Számomra példa az az összekapaszkodás, 
ami megtartani hivatott embereket, csa-
ládokat, népet és hazát egy ezredéven át!  
Csak ez lehet az ország és városunk sike-
rének záloga. Hibáinkból okulva, tisztán 
tudjunk egymás szemébe nézni. Hiszen re-
mélem, hogy egy az akarat mindenkiben 
az ország és városunk felemelkedéséért! Az 
önkormányzati választásokon sem lehet más 
szempont: csak Harkány!



Születtek 
Czeglédi Hanna, 2014.07.11. 
(Harkány, Alkotmány u.58.)
Szabó Dávid, 2014.07.18. 
(Harkány, Petőfi u. 61.)
Vass Petra Glória, 2014.08.05. 
(Harkány, Deák F.u.20.)
Radó Kíra, 2014.08.13. 
(Harkány, Bercsényi u.12.)
Miklós Dorina, 2014.08.25. 
(Harkány, Bercsényi u.18.)
Révész Jázmin Napsugár, 2014.08.27. 
(Harkány, Muskátli u. 4.)

Elhunytak
Farkas Gábor, 2014.08.02. 
(Harkány, Aradi utca 14.)
Csobán János Zoltán, 2014.08.10. 
(Harkány, 08. 10.)
Bereczky Györgyné, 2014.08.17. 
(Harkány, Kossuth L. u. 66.)
Fődi Mátyásné, 2014. 08.24. 
(Harkány, Kölcsey Ferenc tér 1.)

Házasságot kötöttek
Bogdán Nikolett és Vranesics Péter, 
2014.08.09.
Gadányi Tímea és Gáspár Balázs, 
2014.08.09.
Kincse Tünde és Kővári Krisztián,
2014.08.16.
Mikolasek Orsolya és Simon Zoltán, 
2014.06.16.
Kiss Lejla és Baranyai Zsolt, 2014.08.16.
Varga Zsuzsanna és Csirke Tibor, 
2014.08.23.

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető

Anyakönyv
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Tisztelt Harkányiak!

Tájékoztatom a harkányi olvasókat, hogy dr. 
Imri Sándor polgármester javaslatára az Ön-
kormányzat Képviselő testülete megtárgyalta 
és elfogadta a helyi Gazdaságélénkítő Progra-
mot. Ennek a programnak a megvalósítását a 
Kormány önkormányzatunkat érintő 100%-os 
adósság átvállalási intézkedése és a mostani 
városvezetés felelős gazdálkodásának ered-
ménye tette lehetővé.
A Gazdaságélénkítő Program három ütemben 
kerül megvalósításra, melynek I. ütemében 
már ebben az évben végrehajtásra kerül a helyi 
adók csökkentése és a harkányi rezsicsökkentés. 
A döntés alapján minden harkányi lakosnál 
2014 második félévtől 10%-kal, a 65 év feletti 
egyedülálló vagy szintén 65 év feletti házas-
társával élő helyi lakosoknál 50%-kal, míg a 

Családi körben köszöntötte fel szeptember 
1-jén dr. Imri Sándor polgármester és Vargáné 
Kovács Mária alpolgármester Jäger Józsefnét 
90. születésnapja alkalmából.
A városvezető a bensőséges hangulatú talál-
kozáson nyújtotta át az ünnepeltnek Magyar-
ország miniszterelnökének, Orbán Viktornak 
az emléklapját a település ajándékcsomag-
jának kíséretében, majd egy pohár üdítővel 

Kiváló kapcsolatokat ápol az anyaországi 
településekkel a város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata, derült ki Greges Zsuzsanna 
elnökkel folytatott beszélgetésünk során. Mint 
megtudtuk, az idei évben elsőként Belišće 
küldöttségét fogadták, akiket egy közös misét 
követően a művelődési házban láttak vendégül.
A nemzetiségi önkormányzat énekkara számos 
fellépésen vett részt, a dél-baranyai telepü-
lések – Felsőszentmárton, Kökény - mellett 
több horvátországi eseményen, így például az 
Énekkel az őszben, és az Aranyszüret címet 
viselő rendezvényen is kiváltották a közönség 
elismerését. A kórus egyik nagy sikert aratott 
előadása az idei Fürdőfesztivál alkalmával volt, 
amikor a Hooligans együttes „előzenekaraként” 
léptek pódiumra.
Az önkormányzat a kulturális tevékenysége 
mellett a helyi iskola támogatását is folytatja, az 
intézmény részére a horvát nyelvű tankönyvek 
mellett laptopokat is vásároltak. A diákokkal 
közösen legutóbb szeptember 20-án látogattak 
Horvátországba, amikor az Eszék – Djakovo 
zarándokúton vettek részt. 

(kj)

CSÖKKENNEK AZ ADÓK ÉS A KOMMUNÁLIS 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJA

Születésnapi köszöntő

Tevékeny hónapok
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75 év feletti egyedülálló harkányiaknál 100%-
kal csökken a kommunális hulladékszállítás 
lakossági díja. Erről a napokban mindenki 
értesítést fog kapni a Dél-Kom Kft -től a 3. 
negyedéves számlával együtt.
A helyi adók csökkentéséről is meghozta az 
elvi döntését az Önkormányzat, így szintén 
már 2014. év második felében építményadó 
mentesek lehetnek az üdülőtelepen 2014. janu-
ár 1. előtt már állandó lakónak bejelentkezett 
ingatlan tulajdonosok, továbbá 50%-kal csök-
kenhet a szintén harkányi állandó lakóhellyel 
rendelkező zártkerti ingatlan tulajdonosok 
építményadója.
A Program II. ütemében 2015-től a vállalko-
zóknak fog a Harkány Kártya rendszer további 
forgalom élénkítő hatást generálni a kedvez-
mények körének további jelentős bővítésével, 
továbbá az idegenforgalmi szereplők számára 

kerülnek bevezetésre újabb adókedvezmények. 
A harkányi rezsicsökkentés folytatásaként az 
ivóvíz- és szennyvízelvezetés lakossági díjának 
mérséklése várható.
A Gazdaságélénkítő Program III. ütemében 
kerül majd sor a vállalkozó-barátabb környezet 
kialakítására, ipari parkok fejlesztésével és 
befektetés ösztönző adómentességek beve-
zetésével.
Ezekkel az intézkedésekkel az Önkormány-
zat szeretné megőrizni a polgárok azon hitét, 
hogy az önkormányzás nem önös, az csak 
a közérdeket szolgálhatja. Az elmúlt 20 év 
indokolatlan és eredménytelen terheit pedig 
végre joGosan kompenzálhatja csökkentve a 
harkányiak versenyhátrányát , ösztönözve a 
helyben maradást, és a családi valamint kisvál-
lalkozások beruházási, vállalkozási képességeit. 
Kérem, kísérjék fi gyelemmel az Önkormányzat 
további gazdaságélénkítő intézkedéseit.

Dr. Bíró Károly
címzetes főjegyző

koccintottak is a jeles esemény alkalmából.
Mint megtudtuk, a két gyermekkel, négy 
fi úunokával és két leány dédunokával is 
büszkélkedő édesanya, aki két évvel ezelőtt 
veszítette el hitvesét, ma is aktívan követi a 
város történéseit, s naprakész információkkal 
rendelkezik.                                                    

(kj)



Harkányi Hírek2014. SZEPTEMBER

6

A nyári időszakban tagságunk havi két alka-
lommal jön össze a művelődési házban. Az 
ilyen találkozókon mindig van miről beszél-
getnünk. A klub vezetője felhívja fi gyelmün-
ket az aktuális programokra, kiállításokra.
Örömmel mondhatjuk, hogy a tagság újulá-
sa is megindult. Sajnos az utóbbi két évben 
nagyon sok társunkat veszítettük el, ezért a 
fi atalabb nyugdíjas generáció tagjait szere-
tettel fogadjuk és várjuk.
A nyári hónapok alatt különböző kirándu-
lásokon vettünk részt. A 90 éves Rozi néni 
köszöntése után szervezetünk drávai hajó-
kiránduláson volt. A szép, napsütéses idő-
ben kellemes utazás során mindannyiunkat 
lenyűgözött a Duna-Dráva Nemzeti Park 
szépsége. Az utazás alkalmával kormoráno-
kat, ölyveket és sasokat is láttunk. A másfél 
órás hajókázás után a parkoló árnyas fái alatt 
jókat beszélgettünk.
Kis ünnepségen Szabadi Sándorné, Erzsike 
nénit is köszöntöttük, ő most ünnepelte 80. 
születésnapját. Róla sem mondaná meg sen-
ki, hogy ennyi idős, ma is fi tten, fürgén, szor-
galmasan dolgozik, kerékpározik és rendsze-
resen jár a klubnapokra. Ezúton is szívből 
köszöntjük, jó egészséget kívánunk neki!
Augusztus 21-én busszal kirándultunk vol-
tunk Mohácsra. Az önkormányzat támo-
gatásával ez a régóta tervezett program is 
megvalósulhatott. A mohácsi temetőben 
meglátogattuk az ott nyugvó nyugdíjas 
társak sírhelyét, virágainkkal emlékeztünk 

A július-augusztusi főszezonban a hét min-
den napján animátorok szórakoztatták a har-
kányi gyógy- és strandfürdő vendégeit. Zenés, 
táncos és játékos programokat szerveztek a 
strandolóknak, ezekhez bárki csatlakozhatott.

Nem is gondolnánk, mennyiféle szórakozási 
lehetőséget kínál a harkányi gyógy és strand-
fürdő a vendégeinek. Óránként más és más, 
változatos programpalettáról szemezgethet-
tek azok, akik a vízparti nyaralás során sem 
elégszenek meg a napon heveréssel vagy a 
medencében üldögéléssel.

Az animátoroknak köszönhetően a gyermek-
medencénél egész nap vízijátékok és zenés 
vízi torna váltották egymást, emellett a Ba-
ba-Mama Parkban kreatív játszóház, trambu-
lin és légvár is a legkisebbek rendelkezésére 
állt. Könnyebbséget jelentett a szülőknek, 

A nyugdíjasklub 
hírei

Jankovich Marcell: 
Jelkép kalendárium

(részlet)

Animátorok Harkányfürdő strandján

Csobbanj az éjszakában! 

meg róluk. Ezután a Szent Mihály malomba 
mentünk, ahol nemrégiben az ország kenye-
réhez való búza egy részét őrölték meg. A 
fi atal tulajdonos elhivatottsága, múltunkért 
érzett felelősségérzete sokunkat elgondol-
kodtatott. Engem lenyűgözött a kiállított 
liszteszsákok sokasága, a régi kezek által 
szőtt textíliák, melyek ma is időtállóak. A 
Busóházban is sok élményben volt részünk: 
félelmetes busók, kellékek, eszközök mutat-
ják be a ma már világörökséggé nyilvánított 
népszokást. Nagyon érdekes fi lmet láttunk 
erről a rendezvényről.
Délután a Duna melletti csárdában kós-
tolhattuk meg a különböző fi nomságokat. 
Hazafelé Villányban fagyiztunk, kellemes 
napot töltöttünk egymással, mindenki jól 
érezte magát.
Legközelebbi terveink között szerepel egy 
terehegyi bográcsozás az újonnan kialakított 
téren.
Mindazokat a társainkat, akik szívesen csat-
lakoznának tagságunkhoz, szeretettel várjuk 
minden hónap első és harmadik hétfőjén 17 
órától a művelődési házban. Ez az időpont 
októbertől 15 órára módosul! 
Hári Józsefné

hogy gyerekeiket akár két órára is a szakkép-
zett és gyakorlott animátorok felügyeletére 
bízhatták, így nyugodtan és aggodalom nélkül 
élvezhették a fürdő egyéb szolgáltatásait.

Nem volt hiány természetesen felnőtteknek 
szóló programokban sem: mindennap kétszer 
aqua zumba és a helyszínen toborzott csapa-
tok különféle labdajátékokat is játszhattak. 
Naponta más sportág került előtérbe, így 
sorban kipróbálhatták a vendégek, a strand-
röplabdát, az asztaliteniszt és a strandfocit 
is. A kevésbé aktívak részére pedig minden 
délelőtt medencés sakkverseny indult. 

Az animátorok augusztus végéig dolgoztak 
Harkányban, de a strand egyéb, gyógyító, 
egészségmegőrző vagy rekreációs szolgálta-
tásai természetesen az év további részében is 
bármikor igénybe vehetők.

Hűvös őszi estéken és a hideg havas éjszaká-
kon forrón gőzölgő élménnyel vár a harkányi 
termálvíz. Szeptember második felétől min-
den pénteken különleges éjszakai élményére 
invitál a kénes vizéről híres gyógyfürdő. Este 
20 órától egészen éjfélig van lehetőség elme-

Szeptember

A régi római naptár márciustól számított 
hetedik hónapja eredetileg csupán egy sor-
számot kapott. E fantáziátlan sorszámnevet 
– latin September, September mensis („He-
tedik”, „Hetedik hónap”), akkor sem cserél-
ték fel másra (kivéve egy rövid időszakot, 
amidőn a rossz emlékű Nero Germanicus 
császár önmagáról Germanicusnak nevez-
te el), amikor hónapunk a kilencedik lett. 
Noha szeptember mind a földműves lét, 
mind a csillagászat és a naptár szempont-
jából jeles hónap, nem dúskál római ünne-
pekben. Ezek közül a legjelentősebb a ca-
pitoliumi triász: Iuppiter, Iuno és Minerva 
templomának felavatásáról emlékezett meg 
szeptember Idusán (13-án). 
Történelmi emlékünnepnek tűnik első pil-
lantásra – a római patríciusok istenhárma-
sának még az etruszk Tarquinius Superbus 
király építtetett egy háromhajós templomot 
a Capitoliumon –, ám az ünnep időpontja 
és a hozzá fűződő szokások „igazi” naptári 
eseménnyé avatják. Mint Hahn István írja, 
ezen a napon az egész szenátus megjelent a 
templomban, és nagy közös lakomán meg-
vendégelte a három istent. Ezt a szokást a 
sikeres betakarításért (aratásért, szüretért) 
járó hálaadásként értelmezhetjük, az istenek 
elé tálalt fogások nyilván a föld az évi aján-
dékaiból készültek. Ugyanezen alkalommal 
a szentély falába szöget vertek, ez az évek 
számítását szolgálta. Ez a szokás arra ve-
zethető vissza, hogy volt idő, amikor szep-
tember 1-jével kezdték az évet. A nap azért 
is jelentőségteljes, mert mindössze 9 nap 
választja el az őszi napéjegyenlőségtől, a 
római naptárban ennek is jelentősége volt. 
A Nonae például a hónap Idusa előtt számon 
tartott 9. nap volt, a novendialis pedig kilenc 
napos, kilencedik napon végbemenő ünne-
pet jelölt (vö. a katolikus ünnepi nyolcad, 
kilenced fogalmával).
Szeptembert repülő, nevető ifj ú személye-
sítette meg bíborruhában, fején kölesko-
szorúval. Jobbjában  Mérleggel, a hónap 
jelével, baljában szőlővel és más gyümölcs-
csel teli bőségszaru. Az ifj út szőlő koszo-
rúzta Ceres is helyettesítheti. A bíborruha 
– Cesare Ripa magyarázata szerint – a „ki-
rályi” hónapnak járó viselet. E címet pedig 
azért kapta, mert bőkezűbb, mint társai (az 
ötletet a pirosodó lombok adhatták, a vörös 
szín majd mindenütt hagyományosan az ősz 
színe). Elsősorban szüret ideje lévén, a szep-
tembert szüretelő alakok is jelképezhetik: 
szőlőt szedő, szőlőkoszorús, teli puttonyos, 
meztéláb szőlőt taposó parasztok.
A hónap régi magyar nevei:  Mér-
leg  hava,  Szent  Mihály  hava. Az előbbi a 
Mérleg jegy szeptember utolsó dekádjában 
kezdődő uralmára utal (időszámításunk 
kezdetéig az őszpont a Mérleg csillagkép-
be esett), Szent Mihály arkangyal viszont a 
szeptember utolsó és a Mérleg első dekádjá-
nak legrangosabb szentje.

rülni a nem mindennapi élményben és meg-
mártózni a sötétség leple alatt (jegyvásárlási 
lehetőség 22:45-ig). 
Legyen a vendégünk, pihenje ki a mozgal-
mas hét fáradalmait egy kivételes lehetőség 
keretében!
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Kovács Katira az eső ellenére is nagyon sokan kíváncsiak voltak 
pénteken

Dr. Imri Sándor polgármester a fesztiválra érkezett testvérvárosok 
vezetőivel

Charlie, Balázs Fecó és Gigi koncertje nagy sikert aratott

A vasárnapi menettáncon a táncosok megtöltötték a négysávos 
utat 200 méter hosszan
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A harkányi Harka néptáncegyüttes fellépése 

Az Irigy Hónaljmirigy szombaton több ezer ember előtt lépett fel

A határon túlról is érkeztek néptáncosok

Mező Misi a  nézők között a vasárnapi koncerten, óriási sikerük 
volt!

Válogatás a XX. Szüreti Fesztivál fotóiból
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Hálát adok neked Hatalmas Istenem,
Hogy Terehegy lett a szülőhelyem.

Itt nevelkedtem, itt volt gyermekkorom
Első barátom is az alsó utcasoron.

Már gyermekkoromban szerettem e tájat,                
A faluvégi erdőt, a gyepes pusztánkat.
A Hercegpuszta szép volt és rendezett.

Milyen is volt? Már csak emlékezet.

Volt ott szép kastély, előtte árnyékos fája,
Mellette szép sorban a cselédek rendezett lakása.

A lakások végén emeletes magtár
Az évi termést midig oda rakták.

Magtárral szemben karámos istállók álltak,
A kijáró jószágok éjjel abban háltak.
Bejárati utat gyümölcsfák övezték,

Gyönyörű kereszt jelezte a puszta kezdetét.

Nem volt rendes gazda az a negyven esztendő!
Tönkre is ment minden, ami csak veszendő.

Arra, hogy megmaradjon nem volt igyekezet,
Ami egykor szép volt mára emlékezet.

A szomorú kép mellett van azért vigaszom,
Hiszen a pusztáról két lámpa lett tulajdonom.

Még nagybátyám vette meg a régi gazdától,
Most ereklyeként őrzöm és mindig csodálom.

Sóhajtva búcsúzom a gyepes pusztánktól,
Mert emlékezni szeretnék a falunk múltjáról.

Nem a történetét akarom megírni,
Viszont ami szép és jó volt, nem szabad feledni.

Volt itt olvasókör értékes könyvtárral,
Onnan sugárzott a falunk kultúrája.

Mindig megtartották nemzetünk ünnepét,
Méltón ápolták Kossuth szellemét.

Nem élhetett többet csak hatvanöt évet,
Máris feloszlatták a „Rákosi vitézek.”

Dalárdánknak már csak zászlaja az emlék
Mert a lelketlenek azt is tönkretették.

Meg kell említenem a régi szeszfőzdét,
Előbb a gazdáját, majd azt is elvitték.
Faluvégén állott a község vágóhídja,

Ahonnan a friss húst vitték a boltokba.
Annak helyét már csak egy öreg tölgy jelzi,

Mely mellett szó nélkül nem szabad elmenni,
Hisz  Rákócziak idején ültették e tölgyet,

Azóta díszíti a hegyalatti völgyet.

A régi kocsma udvarán tűzoltók háza állt,
Annak felszerelését már régen széthordták.
Pedig az önkéntesek sok versenyen győztek,
Visszahozni mindent és őrizzük meg őket.

Sokat gondolok a régi iskolánkra,
Annak tantermére, szép kis udvarára.

Az öreg padokban őseink is ültek,
Ott tanulták írni az első betűket.

Kis diákoknak volt az nappali háza,
Ott adott tudást, tanítók és papok lelkes oktatása.

Fájó döntést hoztak az egykori tanácsban,
Így szűnt meg a falunk iskolája.

Most feltekintek kicsit az öreg szőlőhegyre,
Hisz édes nedűt terem minden szőlőtője.

Nemes borát nemcsak a gazdák fogyasztották,
Hanem közjóra is adtak, amint az írások tudatják.

Már kétszáz éve volt templomunk építése,
Sok jó bornak árát adták annak költségére.

Nem sajnálták azt a jószívű gazdák,
Mert tudták, hogy Isten dicsőségére adják.

Volt a hegyoldalnak egy szép ékessége,
Úgy hívták azt, hogy Majlát gróf pincéje.
Gyöngyszem volt az a hegy déli lejtőjén,

Nem is volt ott szebb a tornácos pincénél.

Kétutcás pincelyuk volt a büszkesége,
Ott történt a borok hosszú érlelése.

Sajnos gazdáját már régen eltemették,
Akik örökölték e helyet, nem szerették.

Így került e gyöngyszem egykor eladásra,
Meg is történt annak csúfos lebontása.

Nem jutott akkor senkinek eszébe,
Hogy elveszik a hegyoldal legszebb ékessége.

Most a beszakadt pincelyukak
Tátongva küldenek panaszt fel az égre:

Szégyen, hogy nagy múltunknak
Ilyen pusztulás a vége.

Én a hegyoldalból e szép tájat nézem,
Gyönyörködöm a régi ősi fészken,
A jövő nemzedékhez az a kérésem,
Ápolja sokáig, hogy örökké éljen.

Már kezd alkonyodni, a nap nyugovóra tér,
Keskeny csíkja látszik, szinte földet ér,

Gondolatban e táj felett lebegek
Szívembe zárva a régi emlékeket.

A mellékelt képeslap 1941-ben készült Terehegyről. 
Szekeres Jánosné született Vásárhelyi Zsuzsanna 
tulajdona. Ezt a nagybátyjától, ifjú Papp Józseftől 
kapott és az utókornak megtartott terehegyi üd-
vözlőlapot szeretettel őrzi családja relikviái között. 

Dezső László

Emlékezés
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Bálok és koncertek, sőt táncház is várta a kö-
zönséget augusztus második felében a Zsig-
mondy sétány szabadtéri színpadánál az idei 
sörfesztivál alkalmával, ahol többek között 
fellépett a Tornádó, a Juice zenekar, valamint 
koncertet adott a Nihil Chips és a Rockin’ 
RockCats együttes. Utóbbi, rockabilly-t játszó 
banda igazán kalandos úton jutott el a fellépés 
helyszínére, ugyanis járművük Paksnál lerob-
bant. A szerencsétlenség ha jön, csőstől jön: a 
színpadon a nagybőgős húrtartója kétszer is 
felmondta a szolgálatot, így a fellépést végül 
egy, kölcsönkapott hangszerrel fejezték be. A 
pechszéria ellenére a zenekar derekasan kitett 
magáért, amit hatalmas ovációval honorált a 
szépszámú közönség. (kj)

Harkány öt testvérvárosa és 3 turisztikai testvér-
települése képviseltette magát az idei jubileumi 
szüreti fesztiválon, melynek fő attrakcióit az 
időjárás is kegyeibe fogadta.
Sztárdömping Harkányban – mint azt a Va-
sárnapi Blikk is megírta – a 20. szüreti feszti-
válon, hallatszott mindenütt a városban még 
a rendezvényt megelőzően, és valóban, ha 
némi csúszással is, de minden zenekar, éne-
kes pódiumra lépett. Az érdeklődőket még az 
első napi szemerkélő eső sem zavarta, esernyő 
alá bújva hallgatták kedvenceiket. A második 
nap már szerencsére kitisztult az ég, s ennek 
köszönhetően még többen láthatták az Irigy 
Hónaljmirigy fergeteges produkcióját, miként 
a rendezvény zárásaként pódiumra lépő Magna 
cum Laude előadását is… (kj)

Cycling Across Cultures from Harkány to 
Belišće –
Kerékpárral a kultúrák között Harkánytól 
Belišćéig

A projektben résztvevő két település Harkány 
és Belišće az elmúlt években számos turisztikai 
fejlesztést hajtott végre. Harkány, mint a gyó-
gyvizéről híres és közel 200 éves, ötcsillagos 
minősítésű Gyógyfürdővel rendelkező város 
számos olyan vonzerővel rendelkezik, mellyel 
évente többszázezer turista és gyógyulni vágyó 
érdeklődését kelti fel. A határmenti térség ter-
mészeti vonzereje, az épített örökség, a borturiz-
mus és a szakrális helyek a helyi gazdasági élet 
alapját adják, hiszen zarándokokat, turistákat 
jelentenek a térségben mind a magyar, mind a 
horvát oldalon. A Magyarország-Horvátország 
IPA Határon Átnyúló Program fi nanszírozá-
sával megvalósított projekt keretein belül az 
egyes turisztikai attrakciók kínálatát tematikus 
kerékpár útvonalakkal bővítették, így a térség 
gazdag kultúráját egy újabb célcsoporttal van 
lehetőség megismertetni. A két partner össze-
fogása ugyanakkor a jelenlegi vendégkörnek 
is szól, számukra a kerékpározás - mint aktív 
kikapcsolódási és időtöltési lehetőség - jelent  
plusz szolgáltatást. A projekt átfogó célja az volt, 
hogy újabb látogatókat vonzzon a határtérség 
településeire, illetve az ideérkező vendégeket 
hosszabb tartózkodásra bírja.
A Kerékpárral a kultúrák között Harkánytól 
Belišćéig című projekt során egyrészt a hor-
vát-magyar határ felé vezető hiányzó útszaka-
szokat építették meg, ez magyar oldalon 563,4 
m, míg horvát oldalon 1.000 m kerékpárút 
megépítését jelenti. 
A kerékpárút-hálózat mentén Harkányban a 
terehegyi településrészen piknikezési lehető-
séggel rendelkező pihenőhelyet alakítottak ki, 
közvetlen közelében pedig kerékpárkölcsönzés 
indult a beszerzett 20 db kerékpárral. Harkány 
központjában a Zsigmondy sétányon egy má-

Sörfesztivál a zene jegyében

Szüreti forgatag 
három napon át

Sajtóközlemény
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sik megállót is kialakítottak. A régi nyilvános 
illemhely teljes felújítása után egy új, kulturált 
illemhely várja majd a kerékpárosokat.
Belišćen egy kilátópont épült, amely új kíná-
latként jelenik meg. A megépített kerékpárút 
mellett a projekt keretén belül esőbeálló pavilon 
épült, mely a pihenni vágyó kerékpárosokat 
várja. 
Három tematikus útvonalat is kijelöltek: szakrá-
lis, bor és épített örökség témakörben, amelyek 
magyar oldalon kerékpárosoknak készített 
térképen, horvát oldalon pedig GPS appli-
káció segítségével jelenik meg. Az útvonalak 
és a hozzájuk kapcsolódó leírások a térség 
látványosságait mutatják be témakörök szerint. 
A nyelvi korlátok csökkentése érdekében horvát 
illetve magyar nyelvi képzésekkel felkészítettük 
a térség szolgáltatóit a kerékpárosok fogadá-
sára. A kulturális határokat lebontandó a hat 
tematikus rendezvény megszervezése nagy-
ban hozzájárult a két település kapcsolatának 
erősítéséhez. 
A projekt így a horvát-magyar kultúrák közötti 
partnerség jegyében, a kerékpározás öröméért 
valósulhatott meg.

Projekt megvalósítási ideje: 2013. január 1 – 
2014. augusztus 31.
Közösségi támogatás összege: 577 227,9 EUR

Harkány Város Önkormányzata
Harkány, 2014. augusztus 25.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 
2014.08.01-től a családsegítő és gyer-
mekjóléti szolgáltatást a Villányi Csa-
ládsegítő, Gyermekjóléti és Szociális 
Központ látja el. 
Címe: 7773 Villány, Deák Ferenc u. 22. 
Telefon: 06/30 424 80 43

FONTOS:
Minden héten hétfőtől csütörtökig fél 
8-tól 4 óráig Harkányban az Önkormány-
zat épületében ügyfélfogadási ügyeletet 
tartunk. 
Tel: 72/480-100

Ebben az időpontban itt várjuk a rend-
szeres szociális segélyben részesülőket 
is, hogy eleget tegyenek jelentkezési kö-
telezettségüknek.

FIGYELEM!



Új épületünk megnyi-
tásának a küszöbén
Elkészült, és használatbavételi engedélyre vár 
az új épületszárnyunk. Jelenleg a szervezeti és 
működtetési struktúrájának kialakítása van 
folyamatban. További célunk a gazdaságos üze-
meltetés feltételeinek megteremtése, valamint 
a pályázatban vállalt indikátorok teljesítése 
már ebben az évben,- emeli ki Hegyi Ákos 
projektmenedzser.
Gilbert Csaba, a kórház marketing feladataiért 
felelős munkatársa fontosnak tartja, hogy a 
fi zető betegek száma, különösen az Oroszor-
szágból érkezőké ugyan növekedést mutat az 
eredményes hazai és külföldi megjelenéseknek 
köszönhetően, és elkezdődött a leszerződött 
utaztatói partnereken keresztül érkező betegek 
fogadása is, azonban a létrejövő kapacitást 
és a betegek fogadásához szükséges előzetes 
adminisztrációs feladatokat fi gyelembe véve 
komoly kihívás a piaci bevezetés. 
Továbbra is számítunk az eddig is sok se-
gítséget nyújtó partnereinkre mind a város, 
a gyógyfürdő, a turisztikai egyesület, mind 
a szállodák tekintetében, közreműködve a 
tanulmányutakra és kezelésekre érkező be-
tegek és vendégek elhelyezésében, valamint a 
szabadidős programok megfelelő színvonalú 
lebonyolításában. 
Bízunk benne, hogy a kialakuló szolgáltatási 
csomagok hozzájárulnak a turizmus élén-
küléséhez, növekszik az érkező vendégek 
száma, plusz bevételeket generálva a térség 
turisztikai szolgáltatóinak és nem mellékesen 
kórházunknak is. 

A harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
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Szomatodráma előa-
dás a harkányi műve-
lődési házban 
(okt. 17.) – dr. Buda 
László PhD 
Hagyományainkhoz híven immár 4. alkalom-
mal szervezzük a reumatológia és rehabilitá-
ció határterületeivel foglalkozó konferenciát 
szakorvosok részére. (okt. 17. - 18.). 
A konferencián mozgásszervi és kapcsolódó 
társszakmák szakorvosai és szakemberei is 
előadnak, akik saját szakmájuk szemszögé-
ből mutatják be, miként látják a betegekkel 
kapcsolatos problémákat.
Az idei rendezvényen a napjainkban igen 
népszerű dr. Buda László PhD. – Szoma-
toDráma előadása is szerepel a programban. 
*A neves előadó jelenleg pszichoterápiás 
magánpraxist folytat, és önismereti-gyógyító 
csoportokat vezet. Az elmúlt 4 év során a 
Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 
elnöke volt, amely egyesület legfőbb célja a 
testtel dolgozó pszichoterápiás módszerek 
magyarországi megismertetése és oktatá-
sa. A Szomatodráma a hozzá legközelebb 
álló műfaj, amely egy, a testi élményekből 
kiinduló, pszicho-dramatikus és állításos 
technikákkal vezetett csoportos önismereti 
és terápiás eljárás. Ez a módszer dr. Buda 
László ismerete szerint a legjobb módja 
annak, hogy játékos és intenzív formában 
legyen lehetőségünk arra, hogy saját testünk 
működését jobban megismerjük, és közvet-

lenül kommunikáljunk saját szerveinkkel.
*Forrás: www.szomatodrama.hu , www.
budalaszlo.hu

Felkérésünket elfogadva dr. Buda László ok-
tóber 17-én 17.00 órai kezdettel a harkányi 
művelődési házban is egy órás előadást tart 
a fenti témában, ahova minden érdeklődőt 
várunk. Az előadásra belépők elővételben 
1 700 Ft-ért a Gyógyfürdőkórház balneo-
terápiás recepcióján vásárolhatók.

Új szakrendelésekkel 
bővül a pécsi szakren-
delőnk 
Októbertől új rendeléssel bővül a pécsi szak-
rendelőnk, ahol már bőrgyógyászati betegeket 
is ellátjuk az eddig megszokott belgyógyászati, 
ortopédiai, reumatológiai, valamint mozgás-
szervi rehabilitációs szakrendelésen kívül. 
Búcsúzunk 
Mély megrendüléssel és fájó szívvel tu-
datjuk, hogy kórházunk egyik jeles szak-
tekintélye, és mozgásszervi rehabilitációs 
osztályvezető főorvosa dr. Gyöngy Anna 
2014.08.13.-án 67. életévében elhunyt.
Anna az orvosi diploma megszerzését követően 
1973 decemberében segédorvosként kezdett 
dolgozni kórházunkban, ahol reumatológiai, 
fi zioterápiás és mozgásszervi rehabilitációs 
szakvizsgákat szerzett. A szakmai ranglétrát 
végigjárva, több mint 40 éves munkaviszonyát 
csak a hirtelen jött betegsége szakította meg.
A kórház teljes személyzete egy ember-
ként osztozik a gyászban, együtt érző lel-
külettel, ezúton is hálánkat fejezzük ki a 
sok-sok éves kiváló szakorvosi tevékenysé-
géért, emberséges magatartásáért, a bete-
gek gyógyításáért való elkötelezettségéért.
Utolsó útjára 2014.augusztus 29-én 13 órakor 
kísértük a pécsi temető kápolnájából. Ezúton 
is köszönetet mondunk mindenkinek, aki részt 
vett közös megemlékezésünkön és osztozott 
gyászunkban.
Emlékét mindannyian szívünkben őrizzük!



XVII. Markovics János Emlékverseny

A szeptember 6-án lebonyolított XXIX. Har-
kány Sprint versenyen a csepergő eső ellenére 
kiemelkedő nézősereget vonzó viadalon, ahol 
24 csapat 300 versenyzője állt rajtkőre, ismét 
szép sikert könyvelhetnek el a helyi úszók. A 
legnagyobb dél-baranyai nyitott pályás, 50 
méteres megmérettetésre ezúttal hat országból 
érkeztek csapatok. A kiemelt számként ke-
zelt, Molnár János emlékére kiírt 50 méteres 
pillangóúszást a vajdasági Zentáról érkezett 
Sabo Sebastian nyerte.
A harkányi versenyzők összesen 17 éremmel 
gazdagodtak.
Eredményeik: Csontos Réka pillangón 1., Bog-
dán Eszter pillangón 2., gyorson 3., Krutek 
Csenge pillangón és gyorson 3., Szabó Kíra 
mellen, Németh Emese háton 2., Lukács Luca 

Augusztus 30-án  bonyolította le az asztalitenisz 
szakosztály hagyományos  emlékversenyét, 
amivela Tanár Úrra emlékeztünk, aki a hatvanas 
évek derekán először hívta életre Harkányban 
az asztalitenisz sportágat. 
Az összecsapásokat idén kísérő programok is 
színesítették, hiszen a csarnok melletti mű-
füves pályán a „Láss” vakfoci csapata adott 
bemutatót, ahol mindenki megtapasztalhatta a 
sportág nehézségeit. A szakosztály a versenyzők 
részére meleg ételt is adott, ami Lantos István 
csapattársunk munkáját dicsérte. 
Mindez önmagában kevés lett volna a verseny 
eredményes lebonyolításához. Kellett hozzá 
a Markovics család támogatása, és kellett a 
drávaszabolcsi pingpongos baráti kör segítsége 
is, amelyre már annyiszor támaszkodhattunk. 
Köszönet mindkettőért!
A megmérettetésre 92 játékos nevezett öt ka-
tegóriában. NB-s/”A” kategória/, megyei I. 
osztály/”B” kategória/, amatőr /”C” kategória/ 
és utánpótlás fi ú-leány /”D” kategória/. Az 
egyenes kieséses rendszerű páros versenyek 
után az egyéni küzdelmek következtek, amelyen 
a következő eredmények születtek:
 
Páros

„A” kategória:
1., Bihercz Tamás – Bihercz Gábor /Mohács/
2., Jakab Gábor – Varga Richárd /DF DSE/
3., Dénes Tímea – Tóth Andrea /KBSK/
3., Mayer Tamás – Ármos József /DF DSE/

„B” kategória
1., Keresztes József – Kocsis Károly /Dombóvár/
2., Heisz józsef – Papp Endre /Mágocs/
3., Horváth László – Ulrich Zsolt /Pécs/
3., Kecskés Gyula – Kappant Béla /Darány/

Egyéni

„A” kategória
1., Bihercz Gábor /Mohács/
2., Bihercz Tamás /Mohács/
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háton 3., Horváth Ágnes mellen és gyorson 3. 
A fi úk közül Spándli Dominik gyorson első, 
pillangón 2., Sipos Dominik háton, gyorson 
2., pillangón 3. lett. Tompos Tamás mellen 
2. helyezést szerzett. A 4x50 méteres leány 
gyorsváltóban Harkány „A” csapata a 2., míg 
a „B” team a harmadik helyen végzett. A fi úk 
ugyanebben a számban első helyen végeztek. 

(kj)

3., Szuhanyik József /Nagykanizsa/
3., Mayer Tamás /DF DSE/

„B” kategória
1., Heisz József /Mágocs
2., Hegedűs Lajos /Honvéd/
3., Csuti János /Dombóvár/
3., Kéri Péter /TÜKE SE/

„C” kategória
1., Szabó Tamás /Dombóvár/
2., Nagy Zoltán /Mágocs/
3., Galambos István /Honvéd/
3., Hekler Szilárd /Drávaszabolcs/

„D” kategória-fi ú
1., Hajdu Dániel /Drávaszabolcs/
2., Hekler Máté /Drávaszabolcs/
3., Panghy Barnabás /Harkány/
3., Farkas Barna /TÜKE SE/

„D” kategória-lány
1., Vass Anett /Drávaszabolcs/
2., Brucker Noémi /Beremend/
3., Szilvássy Alíz /Kaposvár/
3., Nagy Tímea /Tiszalök/

Köpösdi sporttárs

Sportrendezvények:
09.20. 
16.00 óra Harkány – Kökény /öregfiúk lab-
darúgó mérkőzés/
09.21. 
16.00 óra Gyógyfürdő Harkány – Dráva-
szabolcsi Dózsa FC. /labdarúgó mérkőzés/
09.27. 
10.00 óra Harkány – Mozsgó SE /U21-es 
labdarúgó mérkőzés/
17.00 óra Harkány – PEAC /NB III-as kézi-
labda mérkőzés/
10.04. 
15.30 óra Harkány – Bükkösd /öregfiúk 
labdarúgó mérkőzés/
10.05. 
15.00 óra Gyógyfürdő Harkány – Nagyko-
zár KSE /labdarúgó mérkőzés/
10.11. 
10.00 óra Harkány – Bicsérd /U21-es lab-
darúgó mérkőzés/
17.00 óra Harkány – Komló /NB III-as ké-
zilabda mérkőzés/
10.18. 
15.00 óra Harkány – Szársomlyó SE /öreg-
fiúk labdarúgó mérkőzés/
10.19. 
14.30 óra Gyógyfürdő Harkány – Pellérdi 
SE /labdarúgó mérkőzés/
11.08. 
17.00 óra Harkány – MOTEX /NB III-as 
kézilabda mérkőzés/
11.22. 
17.00 óra Harkány – Hosszúhetény /NB 
III-as kézilabda mérkőzés/

Sportcsarnok állandó 
programjai:
Hétfő:
16.00 - 17.30 óra 

Az U15 korosztály labdarúgó edzése
17.00 - 19.00 óra 

Karate
19.00 - 20.00 óra 
Aerobik

Kedd:
17.00 - 18.00 óra 

Az U13 korosztály labdarúgó edzése
16.30 - 18.00 óra 

Az U21 korosztály labdarúgó edzése

Szerda:
17.00 - 19.30 óra 
Asztalitenisz 
17.30 - 19.00 óra 
Karate
19.00 - 20.00 óra 
Aerobik

Csütörtök: 
17.00 - 18.00 óra 

Az U13 korosztály labdarúgó edzése
19.30 - 21.00 óra 

Kézilabda

Péntek: 
16.00. – 18.00. óra 

Asztalitenisz 

A sportcsarnok 
rendezvényei

Harkány Sprint Úszóverseny



Veterán járművek 
nemzetközi 
kiállítása

„Duna-Dráva a Tehetségekért” 
ösztöndíj idén is
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A Duna-Dráva Cement Kft . idén is meghirdette 
tehetséges általános és középiskolás diákokat 
támogató ösztöndíj programját.
 
A cementipari vállalat kiemelt fi gyelmet fordít 
a fi atal generáció előmenetelére, a tanulmányi, 
sport vagy kulturális területen ígéretes általá-
nos és középiskolás diákok támogatására. A 
váci és a beremendi gyárak vonzáskörzetében 
tanulók számára az előző évekhez hasonlóan 
a 2014/2015-ös tanévre is meghirdeti a „Du-
na-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj programot.
Az ösztöndíj program keretében a legtehet-

Közel nyolcvan járműből álló konvoj érkezett 
szeptember 14-én Harkányba. A sorban egy, az 
1900-as évek elején gyártott Ford gépkocsi is 
fellelhető volt. A menetet – amely Palkonyáról 
érkezett a fürdővárosba – kíváncsi szemek 
fogadták a Zsigmondy sétányon, s a veterán 
gépkocsikat és motorokat hamarosan kisebb 
csoportok vették körül a szabadtéri színpad 
előtti téren. A tulajdonosok gondoskodá-
sának köszönhetően minden egyes jármű 
csillogott-villogott, melyek közül az egyik 
legnagyobb érdeklődést – már csak impozáns 
méreteinek köszönhetően is – az egykor ál-
lamfői gépkocsinak minősülő Csajka váltotta ki. 

(kj)

ségesebb diákoknak a cég havi ösztöndíjat 
biztosít, amivel segíti a tehetségük kibontako-
zását. A pályázó fi atalok jelentkezését október 
3-ig várják.
Bővebb információk a pályázattal kapcsolatban 

a DDC honlapján érhetők el: www.duna-drava.
hu, vagy a hivatalos Facebook oldalukon: www.
facebook.com/dunadravacement.



Kövessen minket az interneten!
Kövesse Harkány Városa és az Önkormányzat napi aktualitásait és a nagyvílág híreit a Város hivatalos honlapjain: 

www.harkany.hu, illetve a Harkányi Hírmondón, www.harkanyihirmondo.hu-n.
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kor ez a kisváros végképp álomba me-
rül. Nem fog fejlődni, és nemcsak képle-
tesen, hanem ténylegesen is bezárhatjuk 
a kapukat.
Kész tervekkel, fejlesztési koncepció-
val rendelkezünk 2020-ig, ellentétben 
azokkal, akiknek húsz év is kevés volt 
arra, hogy egy épkézláb város- és für-
dőfejlesztési tervvel álljanak elő. Vissza-
szereztük a pénzintézetek és befektetők 
bizalmát, a jövőben megítélt Uniós for-
rásokhoz már most visszavonhatatlan 
banki ígérvényekkel rendelkezünk. Ez 
a garancia arra, hogy mi nem adtunk és 
nem fogunk visszaadni milliárdos el-
nyert pályázatokat, mert nincs önerőnk 
a lehívásukhoz. Többek között erről is 
szól az általam oly sokszor felemlegetett 
felelős gazdálkodás. A kormány ezt ve-
szi figyelembe, amikor döntést hoz. Sok 
helyi politikai rémálommal ellentétben 
a kormány korrekt és tisztességes eljá-
rás keretében a helyi gazdálkodást szem 
előtt tartva ítélkezik a pénzek elosztása-
kor, és nem a polgármester fényképét 
nézegeti. Ez így volt eddig is, és ezután 
is így lesz. A siker kulcsa nem a sógor- 
koma- jó barátság, hanem a tisztesség, 
ami Harkányban nem mindig járt kart 
karba öltve. Ne higgyünk a régi emberek 
új ígéreteinek!
Csapatom és én magam is már bizonyí-
tottunk. Megteremtettük a felemelkedés 
feltételeit. 
Ennek megvalósításához kérem a támo-
gatásukat!
Október 12-én választani fogunk.
Nagy a tét. Nem mindegy, hogy hetet 
választunk Harkányért, vagy ismét Har-
kány fog szenvedni a „hetek” miatt!
Bízom a bölcsességükben, bízzunk egy-
másban!

Dr. Imri Sándor

Dr. Imri Sándor
független

Bízzunk magunkban, bízzunk egymás-
ban!
Soha nem tekintettem politikai állás-
nak a polgármesterséget, hanem sokkal 
inkább szakmának, magas szaktudást 
igénylő hivatásnak. Négy éve arra tet-
tem hitet, hogy a siralmas helyzetben 
lévő harkányi gazdaságot ismét talpra 
állítsam. Ebben az motivált, hogy én va-
lóban harkányi kötődésű vagyok, hiszen 
25 éves koromig itt éltem. Ma is nap, 
mint nap találkozom azokkal a pedagó-
gusokkal, akik hál’ istennek még köz-
tünk vannak, akik az óvodától az általá-
nos iskola befejezéséig fogták a kezem, 
de még a gimnáziumi osztályfőnököm 
is, a sokak által nagyra becsült Szerda 
Rózsa tanárnő volt. Öröm találkoznom 
ma is Sárosi Kati nénivel, Csatlós Mar-

git nénivel, Baranyai „Manci” nénivel, 
Kovács Józsefné „Böbe” nénivel, akik 
nemcsak a tudást, hanem Harkány igaz 
szeretetét is belém csepegtették. A vízét, 
az épületekét, és nem utolsó sorban az 
emberekét. Mert ki is az igazi harkányi? 
Aki mondja, vagy aki megéli azt?
Minden reggel Harkány gondjaival, 
örömeivel, és főként a város fejlődését 
szolgáló tervekkel a fejemben ébredek. 
Tervekkel, melyek megvalósításához 
sikerült egy elhivatott csapatot összeko-
vácsolni. A 2010 előtti években szomo-
rúan éltem meg, hogy egyre távolodik 
Harkány attól az idilli állapottól, amely 
fiatalságom Harkányát jellemezte. Job-
ban beleásva magam a történésekbe, 
rá kellett jönnöm arra, hogy egy város 
nem lehet hibás, hanem csak azok, akik 
a város nevében meghozott, a városra 
nézve siralmas döntéseikkel hosszan 
tartó agóniát kényszerítettek erre a nagy 
múltú fürdővárosra. 
Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy 
minden képességemet latba vetve sike-
rült ezen a helyzeten úrrá lennünk. Na-
gyon meglepődtem, amikor azzal szem-
besültem, hogy sokan egyéni érdektől 
vezérelve, önző módon a saját szájuk íze 
szerint szerették volna felülírni a váro-
sérdeket. A konfliktusaim zöme abból 
adódott, hogy én ezeknek mindig ellen-
álltam.
Az időközi választások után megalakult 
testülettel már a józan többség vélemé-
nye mentén kézzelfogható eredménye-
ket sikerült felmutatnunk.
Azon dolgozunk, hogy ismét legyen jó 
harkányinak lenni! 
Ha visszarendeződünk és bizalmat 
adunk azoknak a régi embereknek, akik 
köpenyt váltva, hamis ígéretekkel ma 
újaknak akarják beállítani magukat, ak-

VÁLASZTÁSI MELLÉKLET

Polgármester-jelöltek bemutatkozása

CSAK HARKÁNY



Baksai Endre Tamás vagyok 37 
éves harkányi lakos, közgazdász 
végzettségű vállalkozó, nős, egy 
kisfiú édesapja. Felsőfokú tanul-
mányaimat a Széchenyi István 
Főiskolán és a Pécsi Tudomány-
egyetemen végeztem, 2001-ben 
közgazdász, 2004-ben humán 
szervező diplomát szereztem. 
Szakdolgozataim témái Harkány 
város idegenforgalma, turisztikai 
menedzsmentje és a gyógyfür-
dő szervezeti változásai voltak. 
2001-ben a testvéremmel közö-
sen alapítottuk harkányi szék-
helyű vállalkozásunkat, amely 
fő tevékenysége dél-baranyai, 
harkányi diáküdülések és kirán-
dulások szervezése, bonyolítása, 
valamint autóbuszos személy-
szállítás.
Harkány közéletében 2006 óta 
veszek részt. 2006-2010 közöt-
ti időszakban önkormányzati 

Baksai Endre Tamás
FIDESZ - KDNP
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képviselő, a pénzügyi bizottság 
elnöke voltam. 2011-2012 a FI-
DESZ helyi szervezetének el-
nökségi tagja, 2013-2014 között 
elnöke voltam. 2013-ban meg-
mérettettem magam polgármes-
ter jelöltként az időközi választá-
son.
Az Önök megtisztelő bizalmá-
nak köszönhetően, valamint 
a 2013-as időközi választások 
szoros eredménye okán, arra az 
elhatározásra jutottam, hogy bi-
zalmat kérjek a város irányításá-
ra.
Harkány sorsát szívügyemnek 
tekintem, ezért vállalkozom 
arra, hogy városunk jövőbeli fej-
lődését a mostaninál jobban és 
hatékonyabban elősegítsem. Cé-
lom a rendszeres párbeszédre tö-
rekvő önkormányzat kialakítása, 
amely munkahelyteremtő poli-
tikát és vállalkozóbarát hozzáál-
lást képvisel. 
A Fidesz-KDNP kormány hat-
hatós támogatásával és közre-
működésével városunk talpon 
maradt, pénzügyi helyzete stabi-
lizálódott. Ezeket az eredménye-
ket a Fidesz-KDNP kormányzat 
elmúlt négy évi kemény munká-
ja tette lehetővé. A kabinet egyik 
önkormányzatokat érintő leg-
fontosabb döntése értelmében, 
a város korábban felhalmozott 
adósságát az állam átvállalta, 
így Harkány tiszta lappal vághat 
neki a következő önkormány-
zati ciklusnak, megnyitva az 
utat a város dinamikus fejlődése 
előtt. Jelölttársaimmal a part-
talan pártcsatározások helyett, 
folyamatosan a város fejlődését 
fogjuk szem előtt tartani, hogy 
Harkány minél élhetőbb, kom-
fortosabb, szebb várossá váljék.
Megválasztásom esetén a követ-

kező célokat kívánom képviselni. 
Városunk hosszú távú jövőjét a 
harkányi gyógyvíz leghatéko-
nyabb kiaknázása jelenti. Ennek 
érdekében törekszem arra, hogy 
a gyógyvízkincs harkányi kéz-
ben maradjon. Legfontosabbnak 
tartom, hogy gyógyvíz a fürdő-
ben hasznosuljon, ne esetlege-
sen a szomszéd városban, vagy 
olyan vállalkozóknál, akiknek 
nem szívügye Harkány. Ennek 
érdekében a következő testület 
legfőbb feladata a racionális gaz-
dálkodás megteremtése mind a 
város, mind a fürdő életében, így 
biztosítva a jövőbeni fejlesztések 
megvalósulását, városunk rang-
jának emelését. Szükségesnek 
látom a kormányzati szándékok-
kal egyező helyi politikát folytat-
ni, elsősorban a tervezett nagy 
beruházások sikere érdekében. 
Programomban fontosnak tar-
tom a szakmai befektetők, tő-
keerős turisztikai vállalkozások, 
nagyobb szállodák betelepülését, 
a helyi vállalkozások fejlődését, 
a fiatalok helyben maradásának 
feltételeinek javítását.
Céljaink megvalósítása közben 
újabb és újabb kihívásokkal ta-
láljuk szemben magunkat, ám 
csak azok lehetnek győztesek, 
akik gyorsan és rugalmasan ké-
pesek reagálni a változásokra. A 
sikeres városvezetés megterem-
téséhez új szemléletre, új elkép-
zelésekre van szükség.
A polgármesterség számomra 
szolgálatot jelent, melyet alá-
zattal, megalkuvás nélkül kívá-
nok végezni szülővárosomért, 
Harkányért. Közös feladatunk 
otthont, közösséget teremteni, 
melyben minden ember megta-
lálhatja helyét: ehhez új ember, 
új erő és új csapat kell.

Polgármester-jelöltek bemutatkozása



Rendezett közterek után rendezett közéletet! 
Egy rendezett helyről béke sugárzik, ezért ér-
demes harcolni a rendért. Az elmúlt években 
Harkány tisztább és élhetőbb lett, a közélet 
azonban kaotikussá vált. A város megosztot-
tabb, mint eddig bármikor: pártoskodás, pitiá-
ner leszámolások, hazugságok, pálfordulások, 
pazarlás és mutyi... Ilyen káoszban elképzel-
hetetlen a város és a fürdő fejlődése. 2010-ben 
váltottunk, mert váltani kellett. Ez, azonban 
nem hozta meg a remélt sikert, így meggyő-
ződésem, hogy ismét változtatnunk kell. Ezzel 
a vezetéssel csak további helyben járás várha-
tó. Városgondnokként 3 évig dolgozhattam 
Harkány rendezettségéért, most ahhoz kérem 
támogatásukat, hogy képviselőként tehessek a 
rendezettebb közéletért is.

Döme Róbert vagyok. Csak röviden, egyrészt 
mert apám jól a fejembe verte, a rövid köszöntőt 
szeretik, másrészt, mert személyemet illetően 
mindenkinek van valós, vagy téves ismerete. He-
lyi politikusként legkomolyabb eredményem: a 
harkányi fürdő karvaly tőkétől (György csoport) 
való megóvása. Legnagyobb baklövésem: Imri 
Sándor népszerűsítése a polgármesteri székbe. 
Ne dőljenek be a sokak által hangoztatott ’ én 
csak a közérdekért akarok önzetlenül dolgozni ’ 
szlogenjének, ami mindig a közösből való lopást 
jelentette. Erre jó példát láttunk a szocializmus-
ban és a jelenlegi harkányi vezetéstől. Ismerjük 
fel  végre,  gyarló emberek vagyunk, önös érde-
kekkel, akik  jól akarunk élni. Itt Harkányban. Ez 
nem bűn, csak ha mások kárára érvényesítjük 
érdekeinket. Ezért legyen a jövő jelszava:  A jól 
felfogott Közös Önös !

Tisztelt Harkányiak! Éva Ferenc 60 éves nős 
vagyok, középfokú végzettséggel rendelke-
zem. 35 éve élek Harkányban családommal. 
14 éve dolgozom a Harkányi Önkormány-
zatnál idegenforgalmi vendégellenőrként. 
Feleségem 24 éve recepciós egy hotelben. 
Lányom ügyvéd, fi am egészségügyi főiskolát 
végzett. 1998-2010 között három cikluson 
keresztül voltam már képviselő. Közéleti em-
bernek tartom magam. Igaz nem tartozom a 
fi atal generációhoz koromnál fogva, de ér-
zek magamban annyi tehetséget és erőt ami-
nek segítségével hasznos tagja lehetnék egy 
újonnan megválasztásra kerülő testületnek. 
Vegyenek részt az október 12–i szavazáson, 
mert településünk jövőjének további alakulá-
sa függ szavazatuktól! Tisztelettel: Éva Ferenc 
képviselő jelölt. 

Kedves Harkányi Barátaim! Ha megengedik, 
most kihagynám a tiszteletköröket és pár 
mondatban összefoglalnám a lényeget. Négy 
évvel ezelőtt hatalmas lelkesedéssel időt, pénzt, 
fáradságot nem kímélve láttam munkának, 
szerveztem a kampányt őszintén remélve, hogy 
barátaimmal kimozdíthatjuk végre Harkányt 
a holtpontról. Úgy gondoltam az a csapat, 
amelyik akkor összeállt, képes lesz a feladatot 
végrehajtani. Bíztam benne, hogy a közös cél, 
Harkány felemelése érdekében az összefogás 
pártoktól függetlenül kiszélesedik. Nem így 
lett.  Az emberi gyengeségek felülírták elképze-
léseimet. De nem adom fel egykönnyen. Most 
egy kisebb csapattal gondoljuk úgy, hogy lehet 
ezt jól is csinálni. Barla Szabó Zsolt

Béda Pál – független képviselőjelölt – 64 
éves, Harkánynak 20 éve lakója, adófi zetője, 
a Nemzetközi Szent György Lovagrend lo-
vagja vagyok. Társadalmi rangom garancia, 
hogy teljes bizalmukat élvezhessem. Dr. 
Imri Sándor polgármesterrel képzelem 
el a városépítő munkát. Nincs megállás, 
be kell végezni a 2010-es fordulatot. A 
közösségért tenni akarok, mert kell itt út, 
járda meg árok; vállalkozóknak hosszú-
távon kiszámítható jövőkép! E választási 
ciklus legnagyobb hibája: nem hittük el, 
hogy akik ártottak a helyi demokráciának, 
azok mindig ártani is fognak. Ne engedjük, 
hogy a pártjelöltek tudatosítsák velünk: 
„Etetni kell a lovat, hogy nekünk lócitrom 
jusson!” Ez a törekvésük, de erre mi nem 
vagyunk vevők!

Tisztelt Harkányi lakosok! Bárkányi Zsolt Har-
kányi lakos vagyok 37 éves nős két gyermek 
édesapja. 27 éve élek, dolgozom, Harkányban.  
Mára úgy érzem mindenki belátja városunk 
jelen állapotában nem versenyképes a régi és 
a feltörekvő fürdőkkel, üdülőhelyekkel szem-
ben. Legnagyobb problémánk a folyamatosan 
elmaradt fejlesztések elmúlt négy év látsza-
tintézkedések hibás döntések sora városunk 
vezetésétől. Legfontosabb feladatom ezen 
változtatni lakosság gondolatait, véleményét 
meghallgatni a város vezetésének tudomá-
sára hozni, érdekeiket képviselni. Alapelvem 
nem a választok vannak értünk Mi vagyunk a 
választókért. Élhetőbb fejlődő várost, vidám, 
boldog embereket szeretnék látni. Tisztelettel: 
Bárkányi Zsolt

Batik Imre
független

Döme Róbert
független

Éva Ferenc
FIDESZ-KDNP

Barla Szabó Zsolt
független

Béda Pál
független

Bárkányi Zsolt
FIDESZ-KDNP
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Hegyi Ákos vagyok, 35 éves, nős, 2 gyermek 
édesapja, végzettségem közgazdász. A Gyógy-
fürdőkórházban vezető projektmenedzser-
ként és a kórház gazdasági ügyinek irányító-
jaként dolgozom.  Képviselői megválasztásom 
esetén aktívan részt szeretnék venni abban a 
küzdelemben, mely Harkány városa előtt áll a 
hazai (megyei/járási fejlesztési pénzek), vala-
mint az Európai Uniós támogatások megszer-
zésében. Ebben a politikai kapcsolatrendszer 
döntő fontosságú, ennek megteremtésében 
tudnék Harkány hasznára válni. Fontos szá-
momra, hogy a fürdő visszanyerje régi hír-
nevét, megszabaduljon a körülötte kialakult 
botrányoktól és részese legyen a városi érté-
keknek. A termálvíz gyógyászati, egészségipa-
ri, mezőgazdasági és élelmiszeripari átgondolt 
felhasználását szeretném támogatni helyben 
maradó tőke- és munkahelyteremtéssel.

Kerécz Tamás vagyok 59 éves pártonkívüli. A 
barátaimat az emberségük alapján választom. 
A település legnagyobb gazdasági társaságait 
sikeresen vezethettem, talán tudok tenni vala-
mi hasznosat, a városért is. 1994-2001 között 
a fürdő gazdasági igazgatója voltam. A 740 
ezer fős mélypontról egy millió fölé emeltük 
a vendégszámot. 2005-2013 között a kórházat 
vezettem. A csődhelyzetből kilábaltunk, a tár-
saság saját tőkéje több mint kétmilliárdra nőtt. 
Nem akarom megszokni, hogy a párthűség a 
hozzáértés mértékegysége, és azt sem, hogy a 
szakmaiság csak addig tart, amíg találkozik a 
pártok harácsolási kedvével. A „harkányiak” 
elkötelezettsége, örömeinek tévelygéseinek 
összessége az, aminek a képviselőknek meg 
kell felelni. Minden kezdeményezést támoga-
tok, amely a teleülés, és a városi vállalkozások 
jövőjét szolgálja! 

1984-ben költöztem Harkányba. Feleségem a 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. dolgozója, a Harká-
nyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke. 
Három gyermekem és két unokám van. Eddigi 
képviselői munkám arra irányult, hogy a város 
és a testület jól működjön, és csökkenjenek für-
dőnk gazdasági nehézségei. Úgy érzem, ezek-
ben sikerrel jártam! A következő ciklusban, ha 
Ön lehetőséget ad erre – a város fejlődésének 
újraindításával együtt – a fürdő fejlesztésén 
kívánok dolgozni. A létesítmény, a fejlődését 
biztosító koncepciónk révén alkalmas a pályá-
zatok fogadására. Ehhez a pénzügyi háttér – az 
önkormányzattal karöltve – rendelkezésünkre 
áll. Kérem, tegye lehetővé, hogy terveimet 
városunk érdekében megvalósíthassam!

Vonzó családbarát strandra és városra 
lenne szükség, hogy ne csak a gyógykú-
rák és a fürdés legyen az egyetlen szóra-
kozási lehetőség a városban: Ezért kell a 
vásárt is vonzóvá tenni.  Ezért kell több 
kulturális műsort szervezni a harkányi 
iskola zenészei, táncosai, fellépésével a 
testvérvárosok bevonásával, hogy Európa 
szerte felhívják a fi gyelmet kis városunk-
ra.  Pályázatot kiírni „Te milyennek szeret-
néd látni Harkányt?”  Harkány Terehegyi 
hegy is a Villány Borvidék része. Az itteni 
kistermelőkkel megszervezhetnénk a har-
kányi bor bemutatását. Ezen kívül fontos 
a lakosság biztonsága  Több térmegfi gyelő 
kamera kihelyezése, minden utcába kel-
lene a folyamatos betörések megfékezése 
érdekében.

Hajdú Gábor, 59 éves, független képviselőjelölt 
vagyok. Közel fél évszázada élek itt, jelentős 
részben Harkánynak köszönhetem mindazt, amit 
eddig sikerült elérnem. Nem vagyok a fecsegés, a 
kevés háttér információkon alapuló véleményfor-
málás híve, teszem a dolgom a város előmenetele 
érdekében, az együttműködésben látom a jövőt 
dr. Imri Sándor polgármester vezetésével. A fürdő 
fejlesztése rendkívül fontos feladat. A térségi és 
az országos politikai vezetőknek is mellénk kell 
állniuk, lehetőséget kell kapnia Harkányfürdőnek 
a további fejlődésre. Támogatásukat megköszön-
ve igyekszem a jövőben is a legjobb döntéseket 
hozni városunk fejlődése érdekében. Higgyünk 
magunkban és Harkányban! Az ígéretekből elég 
volt, jöjjenek a tettek!

Hegyi Ákos
FIDESZ-KDNP

Kerécz Tamás
független

Hazenauer György
független

Kecskeméthy Pál
FIDESZ-KDNP

Hajdú Gábor
független
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Görföl Róbert vagyok, 27 éves helyi turiszti-
kával és újságírással foglalkozó, alapvetően 
jobboldali konzervatív neveltetésű és érték-
rendű fi atal, születésem óta harkányi lakos. 
Családom több generáció óta él és dolgozik a 
településen; édesanyám 20 éve kántor, édes-
apám pedig 17 éve cseheket hoz Harkányba. Ha 
egy mondatban kéne megfogalmazni, akkor azt 
mondanám: Szeretnék közös erővel egy jobb és 
élhetőbb várost, a lakosainak pedig kiszámít-
ható, folyamatos fejlődést ígérő jövőt építeni. 
Elég volt az utóbbi évtizedek folyamatos ku-
darcaiból, a közpénzek herdálásából, a leépülő 
turizmusból, a csökkenő vendégszámból, a 
fi atalok elvándorlásából! Szemlélet- és irány-
váltásra van szükség! Itt az idő a változásra!

Görföl Róbert
független



Tisztelt Harkányiak! Lantos István függet-
len képviselőjelölt vagyok, SE társelnöke, a 
Harkányi Diáksport SE elnökségi tagja, még 
aktív sportoló-edzője a fi ataloknak. Anno 
a Harkányiak által adományozott, „Akikre 
büszkék vagyunk” megtisztelő cím tulajdo-
nosa vagyunk Miklós bátyámmal közösen. 
Iparkamara: „A Magyar Turizmusért” nagy-
díj büszke tulajdonosa. Én olyan képviselő 
szeretnék lenni, akinek egyéni ötletei vannak 
az Önök véleményével, az emberi kapcso-
latok, gazdaság, munkahelyteremtés, sport, 
kultúra, fürdőnk, turizmus és az élet számos 
területére. Bizalom esetén tolmácsolva a 
megfelelő fórumokhoz, mindnyájunk bol-
dogulásáért.
Segíts, hogy segíthessek!

25 évet töltöttem harkányi lakosként a város-
ban, mely meghatározó volt számomra. Nős 
vagyok, két gyermekem és egy unokám van.
A Harkányi Kulturális és Sportközpont ve-
zetőjeként közel két éve szervezem a helyi 
rendezvényeket, fesztiválokat. Jó kapcsolat 
alakult ki köztem és a helyi önkormányzat 
vezetői között. Az együttműködés ered-
ményeként jelentősen nőtt a rendezvények 
színvonala. A „kultúrabarát” önkormányzat 
támogatása nélkül jóval kevesebb látogatót 
fogadhattunk volna városunkban. Munkám-
hoz elengedhetetlen a lakosság támogatása, 
az eredmények tükrében szeretném tovább 
folytatni az együttműködést a városért dol-
gozó önkormányzattal, dr. Imri Sándor pol-
gármesterrel, és szeretnék továbbra is részt 
venni a városfejlesztő tevékenységben.

Kun Gyula vagyok. 1983-ban költöztem Har-
kányba, mint autófényező kisiparos. Feleségem 
pedagógus, két felnőtt gyermekünk és két 
unokánk van.Munkám során sokféle emberrel 
találkoztam, így kiismertem az emberi termé-
szetet, megtanultam kezelni a konfl iktusokat, 
megoldani a problémákat.Ha Önöktől bizalmat 
kapok, akkor a magam szerény képességeivel 
és szerzett tapasztalataimmal azon leszek, hogy 
a testület, és dr. Imri Sándor polgármester úr 
munkáját segítsem, különös tekintettel a fürdő 
fejlesztésére, a turizmus fellendítésére. Megy-
győződésem, hogy vannak még kiaknázatlan 
lehetőségeink, és ezeket meglelve városunkat 
újra a fejlődés útjára állíthatjuk. Ehhez a mun-
kához kérem az Önök támogatását.

László Zoltán vagyok, 3 gyermek édesapja. 
A választáson a hozzám hasonló, „kétkezi” 
dolgozókat szeretném képviselni. Céljaim: 
A közbiztonság javítása! Városunkban is 
megszaporodtak a bűncselekmények, ezért 
fontosnak tartom a polgárőrség újbóli élet-
re hívását! A bezárt üzletek újranyitása már 
nem egyszer megfogalmazódott, de tettek 
nem követték. A hangzatos ígéretekből le-
gyenek végre tettek! Esős időszakban, prob-
léma a csapadékvíz elvezetése. Harkány a 
turizmusból él. Az utolsó fejlesztés 2004-
ben valósult meg a fürdőben. Az elmúlt 4 
évben 4 igazgatót váltottak. Vendégcsalogató 
és munkahelyteremtő fejlesztéseket a stran-
don és helyi adókedvezménnyel ipari parkot. 
Munkahelyeket a harkányiaknak, mert Har-
kány a harkányiaké!

Kiss-Kálmán Éva (FIDESZ-KDNP) va-
gyok 40 éves, férjemmel 5 éves kislányun-
kat neveljük. Gyermekkoromat Villányban 
töltöttem, 18 éve költöztem Harkányba. 
Végzettségemet tekintve kertészmérnöki, 
kertépítő-mérnöki és környezetvédelmi 
szakmérnök diplomákkal rendelkezem, 
és a Harkányi Gyógyfürdő főkertészeként 
dolgoztam. Szeretném a város fejlődését 
a szaktudásom által előmozdítani. Szeret-
ném, ha a város közterei pálmafákkal és 
virágokkal díszítetten, egyre vendégcsa-
logatóbb képet mutatnának. Dolgoznék a 
gyógyvizünk nemzetközi marketingjének 
kiszélesítésében, kiemelve a női meddőség 
gyógyítását.

Lantos István
független

Májer Béla
független

Kun Gyula
független

László Zoltán
Jobbik

Kiss-Kálmán Éva
FIDESZ-KDNP
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Kesjár János, 58 éves, nős, két nagylány édesapja 
vagyok. Feleségemmel 1986-ban költöztünk 
Harkányba, aki a helyi gyógyszertár vezetője. 
Réka, frissen végzett okleveles közgazdász, 
Dorka gyógyszerész egyetemi hallgató. Főbb 
iskolai végzettségeim: kertészmérnök, okleveles 
közgazdász,menedzser szakvizsga,okleveles 
könyvvizsgáló. Tanulmányim közül csak a 
közgazdaságtan különböző területeit hasz-
nosítottam munkahelyeimen. Voltam vállalati 
elemző közgazdász, tanácsi pénzügyi vezető, a 
két legnagyobb pénzügyi-gazdasági ellenőrző 
szervezet vezető munkatársa, vállalati vezető. 
Jelenleg a magánszférában hasznosítom ismere-
teimet Képviselőként célom a város lakosságával 
együttműködve a város érdekeit szolgálni.

Kesjár János
FIDESZ-KDNP

Képviselő-jelöltek bemutatkozása



Nőth Lenke vagyok, 1976-ban jöttem Har-
kányba azóta élek itt. A családi napokat, 
hétvégi programokat, a Terehegyi faluház-
ba számítógépeket, nyári napközit, és vég-
re egy vegyesbolt is üzemelhetne Terehe-
gyen. A  virágok is nyílhatnának talán itt 
is,  és  időseknek klub napokat műsorokat  
terveznék, hiszen nem csak Harkányba 
kell mindent, hanem Terehegy is megér-
demli.  A lovas napok is már elmaradtak 
ez is színfoltja volt ennek a városrésznek. 
A falusias mégis városias hovatartozás sok 
előnyt jelent de sok hátrányt is. A tél itt is 
tél nem csak Harkányban. Csak busszal 
tudunk eljutni az orvoshoz, patikába, bolt-
ba,  jobb szociális szolgáltatást sok az idős 
ember az ebéd sem tud időre eljutni mert 
kevés a személyzet.

Tóth Margit vagyok, 30 éve harkányi. Édes-
apám, Tóth Árpád volt Harkány református 
lelkipásztora. Testvéreimmel az elemi iskolát 
itt végeztük, gyermekeim ide jártak óvodá-
ba-iskolába. Jómagam több végzettséggel is 
rendelkezem. Dolgoztam a fürdőben masz-
szőrként, míg -többedmagammal- egy ősszel 
utcára tettek. Akkor elhatároztam, hogy min-
den erőmmel a dolgozók megbecsülésének 
ügyén fogok fáradozni. GYÓGYVIZÜNK 
első osztályú ritka kincs! Ezt ki kell aknázni és 
világhírűvé kell tegyük! Ehhez a fürdő gazda-
sági állapotát helyre kell tenni! A dolgozókat, 
és a különböző problémákkal küzdő „kisem-
bereket” szeretném képviselni, fi gyelembe 
venni véleményüket a teendők minél jobb és 
hatékonyabb megoldása érdekében!

Monostori Zsolt János vagyok,46 éves, szüle-
tésemtől fogva Harkányban élek, a harkányi 
Kitaibel Pál Általános Iskolába jártam. Majd 
a pécsi Széchenyi István Gimnázium és Szak-
középiskola távközlés-technikai szakán foly-
tattam tanulmányaimat. Jelenleg a harkányi 
Kórházban dolgozom orvosi műszerészként. 
Két gyermek édesapja vagyok. 2001 óta va-
gyok a római katolikus egyház egyházközségi 
képviselője. 2006 és 2010 között önkormány-
zati képviselő voltam. Országunk a közeljövő-
ben jelentős mértékű Uniós forrásra számít-
hat, mit részben a megyei önkormányzatok 
osztanak szét. Csak összefogással leszünk 
képesek talpon maradni és fejlődni. Ehhez 
kérem az Önök támogatását és szavazataikat.

Poller Roland vagyok, látszerész mester és 
szemész-optometrista. Már több, mint 20 éve 
vezetem Harkányban és Siklóson Optikáimat. 
Azért dolgozom, hogy az idelátogatók a visz-
szavágyódás érzésével távozzanak, az itt élők 
pedig elégedetten nyugtázzák, Harkány lépést 
tart a korral, számukra munkát, megélhetést, 
és élményeket biztosít. Tudom, Harkány jö-
vőjének alapja a turizmus, ezért kidolgoztam 
a Harkány, az ország kincse koncepciót, ami 
újra munkahelyeket és fellendülést biztosít a 
városnak.  További információ: www.harka-
nyert.hu, www.facebook.com/harkanyert Tá-
mogasson szavazatával, és én minden gazda-
sági, média, politikai kapcsolatomat bevetem, 
hogy Harkány egy 365 napos kikapcsolódási 
központtá váljon!

Márton Béla vagyok, gyerekkorom óta harká-
nyi lakos! Meggyőződésem, hogy a harkányi 
közösség szétesett, célom, hogy ezen változ-
tassunk. A közösség arra érdemes tagjait el kell 
ismerni, meg kell becsülni! Úgy gondolom, 
hogy a lakosság évek óta nincs megfelelően 
tájékoztatva a város ügyeiről. Megválasztásom 
esetén ezen feltétlenül változtatni fogok. Java-
solni fogom, hogy a képviselőknek havonta 
fogadó órája legyen, ugyancsak havonta a kép-
viselő testület, a polgármester vezetésével, tart-
son közmeghallgatást, elkerülendő a mellébe-
szélést, a téves információkat és a sumákolást! 
Képviselőnek lenni szolgálat, megválasztásom 
esetén ezt fogom szem előtt tartani! Kérem, 
szavazatával támogassa Baksai Tamást és a Fi-
desz-KDNP jelöltjeit!

Nőth Lenke
független

Tóth Margit
Jobbik

Monostori Zsolt János
FIDESZ-KDNP

Poller Roland
FIDESZ-KDNP

Márton Béla
FIDESZ-KDNP
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Márkus József 61 éves, nős, harkányi la-
kos vagyok. Gépésztechnikus végzett-
séggel rendelkezem. Soha sem hátráltam 
meg a munkától és a kihívásoktól. 1998 
és 2006 között Drávapiski polgármestere-
ként vettem részt a közéletben. Ismerem 
az önkormányzatok világát és a fejlesztés-
politikát. Napi szinten beszélek a harká-
nyi emberekkel, beavatnak problémáikba, 
terveikbe és elképzelésükbe. Szívesen fel-
vállalnám képviseletüket a városházán és 
küzdenék közös ügyeinkért. Számítok tá-
mogatásukra és Önök számíthatnak kitar-
tó munkámra. Harkány mindenek előtt!

Márkus József
MSZP



Varga László Gábor vagyok, 45 éves, három-
gyermekes, értelmiségi családból származó 
okleveles közgazdász. Gyermekeim közül Flóra 
lányom a PTE másodéves orvostanhallgatója, 
Ákos fi am a pécsi Babits Gimnázium 11. osz-
tályos tanulója, Szonja lányom most tölti be az 
első életévét. Ő már tősgyökeres harkányi. Ötö-
dik éve élek itt Harkányban, egy saját tulajdonú 
sorházi társasházban. Harkányban és Siklóson 
összesen hét helyi lakosnak adok munkát és 
megélhetést. Hétéves korom óta vagyok a Város 
szerelmese, ideköltözésem előtt is rendszeres 
látogatója voltam. Itt élek, és remélem, megöre-
gedhetem ebben a városban, amelynek lakosait 
mindig is irigyeltem azért, hogy nap mint nap 
itt ébredhettek és itt térhettek nyugovóra.

Varga László Gábor
független

Véghelyi József vagyok, 46 éves, egy gyermekes 
családapa. Harkányban születtem és azóta 
is itt élek. 1994 óta vállalkozóként keresem a 
kenyerem, tavaly óta pedig az önkormányzat 
városgondnokságának vezető-helyetteseként 
dolgozom. Szívügyem Harkány, az itt élők bol-
dogulása. Ne külföldön, hanem itthon legyen 
megélhetése fi ataljainknak. Napi szinten kap-
csolatban vagyok a harkányi emberekkel, be-
avatnak problémáikba, terveikbe és elképzelé-
sükbe. Fejlesszük a fürdőt és városunkat, hogy 
újra európai hírű, vonzó turisztikai célállomás 
lehessen. Családbarát beruházásokra van szük-
ség, csúszdákra és csobogókra. Számítok támo-
gatásukra és Önök is számíthatnak önzetlen és 
kitartó munkámra. Harkány mindenek előtt!

Vargáné Kovács Mária vagyok, 54 éves, csa-
ládommal 52 éve élek Harkányban. Két fel-
nőtt gyermekem van. Gimnáziumi érettségi 
után fényképész szakvizsgát tettem, 2003-tól a 
Gyógyfürdő Zrt-nél dolgozom. A 2013-as idő-
közi választásokon Önök bizalmukkal megtisz-
teltek és független önkormányzati képviselőnek 
megválasztottak. Azóta alpolgármesterként is 
Harkány fejlődéséért dolgoztam, Önős érdekek 
nélkül. A városvezetés hatékony gazdálkodása 
és a kormány adósság rendezésének köszön-
hetően Harkány fejlődése, és a pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosított. Mindezt dr. Imri 
Sándor polgármestersége alatt értük el, ezért 
vele szeretném folytatni a munkát. Ehhez ké-
rem az Önök bizalmát és támogatását!

Véghelyi József
MSZP

Vargáné Kovács Mária
független
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Aradi utca
Munkácsy Mihály utca
Nagyhegy utca
Ostoros utca
Petőfi  Sándor utca 46-48 páros házszámok
Petőfi  Sándor utca 50-98 páros házszámok
Petőfi  Sándor utca 53-99 páratlan házszámok
Petőfi  Sándor utca 101-től páratlan házszámok
Széchenyi tér
Terehegyi utca
Vasút utca

Alkotmány utca
Bartók Béla utca
Bercsényi utca
Bezerédi utca
Bocskai utca
Hunyadi János utca
Klauzál utca
Kolozsvár utca
Kőrösi Csoma Sándor utca 28-98 páros 
házszámok
Kőrösi Csoma Sándor utca 45-99 páratlan 
házszámok
Petőfi  Sándor utca 1-49/D páratlan házszámok
Petőfi  Sándor utca 2-42 páros házszámok
Szent István utca
Szőlőhegy
Táncsics Mihály utca
Vasút köz

01. Szavazókör 
Harkány, Széchenyi tér 19. (Faluház)

02. Szavazókör
 Harkány, Táncsics Mihály u. 30. (ÖNO)

A 2014. évi önkormányzeti választás szavazókör-
zeteinek listája megváltozott, az alábbiak szerint:
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Ady Endre utca 37-99 páratlan házszámok
Ady Endre utca 68-98 páros házszámok
Arany János utca
Bem utca
Damjanich tér
Dankó Pista utca
Dózsa György utca
Drávaszabolcsi út
Erdőszél utca
József Attila utca
Kossuth Lajos utca 
Kölcsey Ferenc tér
Kőrösi Csoma Sándor utca 1-43 páratlan 
házszámok
Kőrösi Csoma Sándor utca 2-26 páros 
házszámok
Malom telep
Nevelők utca
Rákóczi Ferenc utca
Töttösi tanya
Vak Bottyán utca
12-es őrház

Ady Endre utca 2-66 
páros házszámok
Kör tér 
Ady Endre utca 3-35 
páratlan házszámok
Lanka utca
Avar utca
Lepke utca
Babér utca
Liget utca
Barátság utca
Liliom utca
Béke utca
Liszt Ferenc tér
Berek utca
Lomb utca
Buzogány utca
Mackó tanya
Ciklámen utca
Muskátli utca
Corvin utca
Nefelejcs utca
Deák Ferenc utca 
Nyárfa tér
Dráva  utca
Orgona utca
Erkel Ferenc tér
Pipacs utca
Fenyő tér

03. Szavazókör
 Harkány, Kossuth Lajos u. 2. (Műv.Ház)

04. Szavazókör 
Harkány, Ady Endre u. 18.

Rezeda utca
Fürdő utca
Rózsa utca
Gyöngyvirág utca 
Ságvári utca
Hajnalka utca
Ságvári üdülőtelep
Hársfa tér
Siklósi út
Hársfa utca
Szabadság út
Homok utca
Szegfű tér
Ibolya utca
Than Károly utca
Ifjúság utca
Tulipán utca
Járó József utca
Üdülés utca
Jókai Mór utca
Virág tér
Koppány utca
Vörösmarty Mihály utca
Kökény utca
Zrínyi Miklós utca
48-as tér
Zsolnay Vilmos utca

Harkányi Hírmondó


