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Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja2019. JANUÁR  V. ÉVF. / 1. SZÁM

ÚJABB FORRÁS ÉRKEZIK
Tönkretett szökőkút és színpad a 
Zsigmondy sétányon. 
Nyomravezetői díjat ajánlottak fel.

Közel négymilliárd forint támogatás-
ban részesült Harkány városa, melyet 
fürdőfejlesztésre fordít.

Minden eddiginél több programmal 
készül a művelődési ház az idei évre. 
Mellékletünk: a 2019-es év kínálata.

VANDALIZMUS PROGRAMNAPTÁR
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3,8 MILLIÁRDBÓL FEJLESZTIK A FÜRDŐT
ÚJABB TÁMOGATÁST KAPOTT A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ

A harkányi önkormányzat újabb, az eddigieknél jóval na-
gyobb összegű kormányzati támogatást kapott a Har-
kányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez. Összesen 
3,820 milliárd forintot fordíthat a város a gyógyfürdő 
fejlesztési terveinek megvalósítására. 
Baksai Endre Tamás, Harkány polgármes-
tere elmondta, a támogatást hosszas 
és alapos egyeztető munka előzte 
meg. A város és a fürdő tervei Nagy 
Csaba országgyűlési képviselő 
közbenjárásával jutottak el a dön-
téshozókig, miután Orbán Viktor 
miniszterelnök áprilisban, harká-
nyi látogatásakor utalt arra, hogy 
támogatja a város turisztikai célú 
terveit.
Ebből az összegből a határozat 
szerint több mint 3,3 milliárd forintot 
infrastrukturális a fennmaradó részt 
pedig további beruházások előkészítésé-
re, tervek, tanulmányok elkészítésére for-
díthatják. 
Harkány a fürdő nélkül nem értelmezhető – mondta 
Baksai Tamás a fürdőben tartott sajtótájékoztatón. Em-
lékeztetett: az elmúlt ciklus során a képviselő-testület 
legfontosabb feladata a vállalat fejlesztése volt. 
A mai napon eljutottunk odáig, hogy a Harkányi Gyógy-
fürdő Zrt. nincs kitéve semmiféle banki kockázatnak, 
nincs szüksége újabb hitelre, sőt, belátható időn belül, 
a tervezettnél jóval előbb ki tudja fizetni a meglévő hite-
leit, stabil lábakon áll – fogalmazott a polgármester, be-
jelentve: összesen 3,82 milliárd forintot fordíthat a város 
a harkányi gyógyfürdő fejlesztési terveinek megvalósí-
tására. A kormány döntése mögött legfőképpen az áll, 
hogy látták azt a koncepcióban gondolkozást, aminek az 
alapja a fürdő hosszú távú és folyamatos fejlesztése. 
A megfelelő módon előkészített tervek és tanulmányok, 
mind a látogatószám növelését szolgáljak, ami a terület- 
és településfejlesztési operatív programban már elnyert 
1,9 milliárd forintos fejlesztési csomaggal együtt egyér-
telműen a fürdőváros jövőjét jelenti – ismertette Nagy 
Csaba. Hozzátette, ebből az összegből a határozat sze-
rint több mint 3,3 milliárd forintot infrastrukturális beru-
házásra, a fennmaradó 454 millió forintot pedig további 
beruházások előkészítésére, tervek, tanulmányok elké-
szítésére fordíthatja a város.
A kormányzati támogatásból a korábban már tervezett 
hármas medencecsarnok rekonstrukcióját és egy kültéri 
gyermekvilág kialakítását tervezhetjük meg – tájékozta-

tott Szilágyi Tibor, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. pénzügyi 
igazgatója. A hármas medencecsarnok esetében már 
kiviteli tervekkel is rendelkeznek, így az önkormányzat 
elindítja a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasz-

tására – részletezte. A kültéri gyermekvilágnál 
még csak engedélyes terveik vannak, a ki-

viteli tervek elkészítését viszont lehető-
ségük van elkészíttetni a most meg-

kapott támogatásból. Ezt a beltéri 
gyermekvilág és gyermekmedence 
mellé, a csúszdák felé félkör alak-
ban tervezték, öt medencével és 
összesen mintegy 550 négyzet-
méternyi vízfelülettel. Emellett 
egy új gyógyászati szárnynak és 
egy 50 méteres fedett sportuszo-

dának a tanulmánya, illetve egy 
hullámmedence, új főbejárat, medi-

terrán medence, valamint új kabin- és 
pavilonsor kiviteli tervei készülhetnek el.

A hármas medencecsarnok rekonstrukció-
ja két – egy szabadtéri és egy fedett – medence 

kialakítását jelenti, hogy a vendégek számára a téli hó-
napokban is elérhetővé váljon az élményfürdőzés. Több 
wellness- és élményelem, két beltéri csúszda, sodrófo-
lyosó, mászófal, családi csúszda, pezsgőfürdő, nyakzu-
hanyok, hidromasszázs fülke, ugrálóhely is szerepel a 
terveken.
Az úgynevezett III-as medence rekonstrukciójára a har-
kányi képviselő-testület év elején már kiírta a közbeszer-
zési pályázatát, ám azt eredménytelenné nyilvánították, 
mert a kivitelező cég ajánlata jóval meghaladta a rendel-
kezésre álló összeget. Ekkor a városvezetés úgy döntött, 
hogy a II-es épületet újítja fel a még 
2016-ban hozott kormányha-
tározat alapján megítélt 
egymilliárd forint támo-
gatásból. Itt a munká-
latok július közepe 
óta zajlanak, és 
várhatóan feb-
ruár elején sor 
kerülhet a mű-
szaki átadásra. 
A strandépület 
felújításával és 
a jelenleg ka-
pott kormány-
zati támogatás-

A Kormány a rendkívüli intézkedésekre szolgáló tartalékból átcsoportosítással – az egyes kiemelt kor-
mányzati kötelezettségek végrehajtására tekintettel, a turizmus regionális fellendítése érdekében – a Har-
kányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének további támogatásáról határozott.
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ból megvalósuló beruházással az egész épületegyüttes 
egy komplex felújított szárny lesz a fürdőben. Most, 
hogy a hármas medence rekonstrukciójára elegendő 
forrás áll rendelkezésre, a kivitelező kiválasztására kiírt 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után, szeptemberben 
kezdődhetnek meg a munkálatok – jelezte Baksai Tamás. 
A támogatói határozat értelmében a miniszterelnök arra 

utasította a pénzügyminisz-
tert, hogy gondoskodjon 

a 2019. évi költségvetés 
turisztikai fejlesztési 

célelőirányzat javá-
ra összesen 500 
millió forint ren-
delkezésre bo-
csátásáról 2019. 
február 28-ig, a 
beruházások első 

ütemének meg-
valósulása érdeké-

ben. Orbán Viktor 
arra is utasította a 

pénzügyminisztert, hogy 
gondoskodjon a beruházás 

második ütemének megvalósításához 2020-ban szüksé-
ges legfeljebb 1 531 000 000 forint forrás biztosításáról 
a turisztikai keret javára. A miniszterelnök a harmadik 
ütemmel kapcsolatban 2021. évre az ahhoz szükséges 

legfeljebb 1 335 516 
400 forint forrás biz-
tosítását is elren-
delte. 
A miniszterelnök 
egyetértett azzal, 
hogy a gyógyfür-
dő jövőbeni üze-
meltetési költsége-
inek optimalizálása 
érdekében megvaló-
síthatósági tanulmány 
elkészítése szükséges, mely 
a kormány részére bemutatott ter-
vek szerint vizsgálja egyes kiegészítő 
beruházások szükségességét és 
költségigényét, illetve azok 
megtérülését – a fürdő kör-
nyezetében egy fedett 
sportuszoda megvalósít-
hatóságának vizsgála-
tával. A további beruhá-
zások 2020. június 30-ig 
megvalósuló előkészítési 
fázisára 454 475 500 fo-
rint forrást biztosítottak.
 
harkanyihirek.hu/bama.hu

A hosszabb időtávra mutatva Baksai Tamás jelezte, azt 
az új fürdőépület átadására és beüzemelésére tekin-
tettel határozták meg. A kedvezmény január 15-től 
egészen május 31-ig vehető igénybe, ez idő alatt a 
helyi lakosok 300 forintért vásárolhatják meg a jegyet.
Az elmúlt esztendők mindegyikében mintegy ötezer 

Idén valamivel kevesebb hosszú hétvége lesz, mint 
tavaly, ami 2018-ban különösen sok hosszabb pi-
henőt hozott a munkaszüneti napokkal és a hoz-
zájuk adott pihenőnapokkal. De azért idén is lesz 
belőlük néhány, és a rutinosabb vendégek már 
most fi gyelik ezeket az alkalmakat, és foglalnak 
is szállást a különböző hotelekbe. 
A magyarok számára igen kedvelt 
wellness-szállodák ilyenkor plusz 
szolgáltatásokkal készülnek.
Végi János, a Harkányi Turisztikai 
Egyesület elnöke elmondta, tavaly 
különösen kedvezően alakultak a pi-

KEDVEZMÉNYES FÜRDŐBELÉPŐ

JÓ ÉVRE SZÁMÍTANAK

Idén is lesz a helyieknek szóló kedvezményes időszak a harkányi fürdőben. A képviselő-testület döntése 
értelmében a lakcímkártyával és arcképes igazolvánnyal kiváltható, jelképes árú egész napos jegyek – a ko-
rábban megszokott időtartamtól eltérően – egészen a tavaszi hónapok végéig lesznek elérhetőek.

kedvezményes belépőt adott el a fürdővállalat. A kar-
szalag csak személyesen vehető át, azt helyben ra-
gasztják fel a jogosultra. 
A kedvezmény át nem ruházható, és nem vonható ösz-
sze más kedvezményekkel.

harkanyihirek.hu

henőnapok, nem csoda, hogy az összes harkányi 
szálloda megtelt. Harkányban és vonzáskörzeté-
ben persze még a szüreti fesztivál és a fürdőfeszti-

vál hétvégéi is kiemelt időszakok.
Ezekre az időpontokra már tavasszal érkeznek a 
foglalások, de a törzsvendégek között van olyan 

is, aki már most leadta a foglalását 
szilveszterre vagy a szüreti feszti-
válra. Idén három háromnapos, két 

négynapos és egy hatnapos hétvégé-
vel is számolhatunk, így jó évre számí-
tanak a turizmusban szolgáltatók.

bama.hu
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BOLDOG SZÜLETÉSNAP
December 24-én délelőtt a szociális otthonban – szerettei körében 
– köszöntötte Bédy Gyulánét születésének 90. évfordulója alkalmá-
ból Baksai Endre Tamás polgármester.   

A módosított rendelet értelmében díjmentesen kapják 
kézhez az éves bérletet azok a harkányi magánszemé-
lyek, akiknek járműve forgalmi engedélyében a harká-
nyi cím is van bejegyezve. A módosítás mintegy kilenc-
száz autóst érint. 
Mint Márton Béla képviselő és a parkolási iroda veze-
tője a harkanyihirek.hu-nak elmondta, a módosításra 
azért nyílt lehetőség, mert a parkolási ágazat a terve-
zett bevételen felül teljesített. Kiemelte, a kedvezmény 
nem vonatkozik a vállalkozások, cégek járműveire, vi-

Az összességében közel száz köbméternyi keretből me-
rítő igényeket az önkormányzatnál lehet leadni, azokat 
a szociális bizottság bírálja el. A tűzifa köbmétereit ezt 
követően a Városgazdálkodás feldarabolva szállítja ki a 
jogosultaknak.
Szintén a Városgazdálkodás kereshető fel azzal a prob-
lémával, ha valaki nem tudja eltakarítani a havat vagy 
jeget az utcáról. A ház előtti járdaszakaszt minden la-
kónak a maga felelőssége tisztán tartani, ám ez nem 
áll mindenkinek módjában. Akinek idős korából vagy 

A könyvtár emblémája, a város címere, a Tavaszkö-
szöntő és a Harkányi Szabadegyetem jelképe alatt va-
lamennyi kazetta díszítve lett, ezek felületei az idő eny-
hülésével még kezelést kapnak.
A fafaragó munkájával ezen kívül számos helyen talál-
kozni: a parkban és a fürdőben mesefát készített, de a 
keze munkáját dicséri az az egészalakos betlehem is, 
amely advent időszakában állt a belvárosban.

harkanyihirek.hu

INGYENES LESZ A PARKOLÓBÉRLET

SZOCIÁLIS TŰZIFA IGÉNYLÉSE

JELKÉPEK A BEJÁRATON

Elfogadta a testület a parkolási rendelet módosításának javaslatát, így a harkányi lakosok díjmentesen ve-
hetik át parkolóbérleteiket.

Még igényelhetnek a rászorulók szociális célú tűzifát – tájékoztatta lapunkat Remmert Ferenc alpolgármes-
ter. Mint a városvezető elmondta, a rendelkezésre álló mennyiség fele kiosztásra január közepéig.

A város és az ország címere mellett népi motívumok 
kerültek a terehegyi faluház kapujára, Kovács Ta-
más fafaragó mester keze nyomán.

szont továbbra is változatlan formában él a kedvezmé-
nyes siklósi parkolóbérlet vásárlásának lehetősége a 
harkányi hasonló bérlettel rendelkezők számára, és a 
három társtelepülés – Márfa, Szava, Drávaszerdahely 
– kedvezménye is változatlan marad. Felhívta a fi gyel-
met, a parkolás nem lesz alanyi jogon díjmentes a he-
lyiek számára: a módosítás értelmében az éves bérletet 
kapják teljesen ingyen, amit a Kossuth Lajos utcai iro-
dában lehet átvenni. 

harkanyihirek.hu

egészségi állapotából adódóan nincs lehetősége rá, a 
06 72 580 859-es telefonszámon jelezheti igényét, és 
ha valóban indokolt, a vállalat emberei elvégzik helyette 
a munkát.
Határidő szerint továbbítva lettek a rezsicsökkentés 
keretében jelzett igények is a Belügyminisztériumnak 
(BM), a támogatás kiosztásával kapcsolatban a jogosul-
taknak a minisztérium iránymutatására és intézkedésé-
re kell várniuk.

harkanyihirek.hu

harkanyihirek.huFotó: Kótány Jenő

Fotó: Kótány Jenő
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Az esetet egy önkormányzati 
dolgozó fedezte fel. Az isme-
retlen elkövetők leszedték 
a csavarokat a téli burkolat 
hátoldaláról, majd az egyik 
elemet eltávolítva jutottak a 

kupola alá, ahol kerámiaborí-
tásokat törtek el, néhány lámpát 

leszereltek, és a szökőkút kifo-
lyóiról lehúzták az almákat. Utóbbia-

kat szépen egymás mellé is rendezték, nyilván nem a 
könnyebb ujjlenyomatvétel érdekében. A színpadot is 
megrongálták, a deszkák felszedésével és elégetésével 

VANDALIZMUS: SZÉTVERTÉK A SZÖKŐKUTAT, 
FELGYÚJTOTTÁK A SZÍNPADOT

Feltehetően január közepén ismeretlenek megrongálták a Zsigmondy sétány szökőkútját, 
és felszedték, majd meggyújtották a szabadtéri színpad deszkáit. A kár jelentős.

használhatatlan-
ná tették a nyári 
rendezvények le-
endő helyszínét. 
A harkanyihirek.
hu szerkesztősé-
ge 100 ezer forint 
nyomravezetői 
díjat ajánl fel an-
nak, aki érdemi információjával járul hozzá az elköve-
tők elfogásához. Leveleiket az info@harkanyihirek.hu 
címre várjuk.

harkanyihirek.hu

Elkészült és elfogadásra került a város ifj úsági koncep-
ciója és cselekvési terve. Harkány önkormányzatánál 
megvalósítás alatt van egy EFOP-pályázat (1.2.11-Esély 
Otthon, Harkányban címmel), amelynek célja a helyi fi -
atalok itthontartásának különböző eszközökkel támo-
gatása, például ösztöndíjprogram meghirdetésével, ren-
dezvények, képzések szervezésével. 
A pályázat keretében – és az általa biztosított forrásból 
– lehetőség nyílt az ifj úsági koncepció dokumentumának 
elkészítésére is, amellyel élt az önkormányzat. Az ifj úsági 
koncepciónak illeszkednie kell a Kormány által elfogadott 
Nemzeti Ifj úsági Stratégiához. A dokumentum többek 
közt kitér az oktatói és nevelői munkára, a munkaerő-pi-
aci elhelyezkedésre, a különböző prevenciós területekre, 
de tartalmaz előremutató terveket az ifj úság szerepére 

IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ ÉS CSELEKVÉSI TERV
is a városban. A koncepció elkészítésével párhuzamosan 
alkalmazásba került egy helyi ifj úsági referens, akinek a 
vezetésével kidolgozás alatt volt a cselekvési terv elké-
szítése is. 
A feladatai közé tartozott a helyi fi atalok feltérképezése 
és kérdőívezése. A cselekvési terv már konkrét elképze-
léseket tartalmaz a fejlesztési stratégiával összhangban, 
meghatározza a feladatrendszert, az elérendő célt, illetve 
a módszert. Megfogalmazza továbbá a javasolt intézke-
déseket és eszközöket, valamint megnevezi a megvaló-
sítási időszakot és az együttműködési partnereket is. 
A cselekvési terv 2018-2020 időszakra vonatkozóan tar-
talmazza az ifj úság érdekében szükséges feladatokat és 
a megvalósítás eszközeit, azt igény szerint, de évente 
legalább egy alkalommal szükséges felülvizsgálni. 
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INDULHAT A ZÖLD VÁROS PROJEKT
Megérkezett a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának tanú-
sítványa, miszerint alá lehet írni a Zöld város projekt kivitelezői szerződését.
 

A Harkányi Zöld belváros kialakítása, azaz a Zsigmondy sé-
tány több mint egymilliárd forintos felújítása a Területfej-

lesztési Operatív Program (TOP) pályázatának köszön-
hetően valósul meg. A folyamat már a terveztetést, a 
műszaki ellenőr majd a kivitelező kiválasztását célzó 
közbeszerzési eljárást is sikerrel maga mögött tudja. 
Mint Harkány polgármestere jelezte, a VivaPalazzo 
Zrt.-vel történő szerződéskötést követően az egyebek 
mellett Zsigmondy sétány felújítását is eredménye-

ző munkálatok nagy valószínűséggel márciusban el is 
kezdődhetnek. Leszögezte, valamennyi szükséges forrás 

rendelkezésre áll. 
harkanyihirek.hu



7

harkányi hírek    január

Terehegyi FaluházTerehegyi FaluházTerehegyi Faluház
Fotó: Kótány Jenő

V. DISZNÓTOROS
MULATSÁG

Karitász farsang Művelődési Ház
Fotó: Kótány Jenő
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A Harkányi Patróna Egyesü-
let 2005 októberében alakult, 
kizárólag harkányi illetőségű 
nőkből, asszonyokból, segítő 
szándékkal. A jótékonysá-
gi segélyszervezet 23 taggal 
kezdte meg munkáját, előd-
jük az öt évig működő Lions 
Klub volt. 
Célunk Harkány és térsége 
kulturális és művészeti érté-
keinek, a népművészetnek, 
a nemzetiségi kultúrának az 
ápolása, a hagyományőrzés, 

iskolarendszeren kívüli oktatás és az ismeretterjesztés 
támogatása. Gyermekek és fi atalkorúak érdekeinek vé-
delme, részükre segítségnyújtás mind szociális, mind 
egészségügyi téren, illetőleg tehetségük kibontakoz-
tatásának elősegítése, támogatása. Egészségmegőrző 
és gyógyító prog-
ramok, eszközök 
népszerűsítése, 
ezen tevékenysé-
gek támogatása, 
gondozása. Csalá-
dok, egészségká-
rosultak, időskorúak támogatása, gondozása. Harkány 
és térsége szépítése és védelme.  
Az elmúlt években több mint hárommillió forintot sike-
rült jótékonysági céljainkra fordítani. Támogatásban ré-

A HARKÁNYI PATRÓNA EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA
szesítettük több esetben a helyi iskolát, óvodát, a nyug-
díjasklub tagjait, egyedül élő idősebb korú személyeket, 
súlyos betegségben szenvedőket, a szociális otthon 
lakóit, hátrányos helyzetű családokat, gyermekeket. 
Étkezési térítési díjakat rendeztünk, élelmiszer-utalvá-
nyokat, -csomagokat, játékokat, könyveket, ruhautal-
ványokat ajándékoztunk rászorultaknak. 

Adakoztunk az egyházak javára is, valamint hozzájárul-
tunk a városi Betlehem elkészítéséhez, az iskolai, óvo-
dai játszóterek bővítéséhez. Különböző rendezvények 
lebonyolításában vettünk részt, valamint képviseljük 
szervezetünket a város kulturális életében. Legutóbb 
karácsonyváró megemlékező műsorunk során, a refor-
mátus templomban adtuk át öt, gyermekét egyedül ne-
velő szülőnek anyagi támogatást. 
Szervezetünk nevében kívánok Önöknek az új évben 
erőt, egészséget, békét a világgal, szeretetet a család-
ban, elismerést a munkában, és hitet. Hitet a jövőben, 
hitet a gyermekekben, hitet abban, hogy jobbá és szeb-
bé tehetjük életünket és mások életét. 

Hauptmann Ágnes elnök

Vince-napVince-nap

Fotó: Kótány Jenő
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Fotó és szerkesztés: Nyirati Piusz
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Az ősz hideg leheletével borzolgatja a tájat, embernek és 
állatnak jólesik a meleg vackába vonulva múlatni az időt. 
A régi családi fényképeket nézegetve gyakran elgondol-
kozok azon, hogy emlékezetem mennyire repíthet visz-
sza a múltba, mi az a legrégebbi esemény, amelyet képes 
vagyok felidézni. Kezemben egy családi fénykép, amin 
édesanyám, édesapám, a nővérem, jómagam és a húgom 
vagyunk láthatóak. Az álló szülők előtt mi, gyerekek vala-
mi asztalfélén ülünk és meglepetten, kíváncsi arccal tekin-
tünk a fényképezőgépre, amely mögött Szentgyörgyvári 
Károly siklósi fényképész mester tevékenykedett. 
A fényképen nincs dátum, emlékezetem szerint ezerki-
lencszázötvennégyben készülhetett, amikor még csak 
négy éves lehettem. Ezen a képen édesapám kalapot vi-
selt, édesanyám fejkendőben, igazi falusi menyecskeként 
tekint a képet szemlélőre. Az igazi okát nem tudom, de 
mióta az eszemet tudom – egyetlenegyet kivéve – mindig 
szerettem a kalapokat. A szekrényben külön polcon most 
is van vagy négy-öt kalapom, közöttük széles karimájú 
nyúlszőrből készült, vagy az Erdélyből hozott egyenes 
karimájú nemezkalap, illetve a szépen fonott szalmakala-
pokból kettő-három, amelyeket alkalmanként viselek. 
A nyári napokon olcsóbb szalmakalapokkal védekeztem a 
napszúrás ellen, és ha túlságosan szellőssé váltak a sok 
lyuktól, egyszerűen eldobtam őket, és vettem egy má-
sikat. Lehettem vagy három éves, amikor – Isten tudja 
honnan – kaptam egy világoszöld színű, fehér zsinórral dí-
szített kalapot. Emlékezetem szerint mintha a siklósi vá-
sárból hozta volna édesanyám. Én az udvaron játszottam 
a délutáni melegben, amikor a vásárból érkező lovas kocsi 
megállt a nagykapu előtt. Sóvárogva vártam a vásárfi -
át, aminek egy mézes csikó is bőven megfelelt volna, de 
édesanyám a két kezét hátratéve, kissé lehajolva hozzám 
így szólt: „Na, mit hoztam kisfi am? Na, mi van a kezem-
ben?” Én csak úgy, klottgatyában, mezítlábasan álltam 
ott, és vártam a vásárfi át, amely a kalap formájában, mint 
egy idegen tárgy (ma ufónak mondanánk) jelent meg a 
fejem felett. Édesanyám azonnal a fejemre tette, megve-
regette a vállam, megforgatott a tengelyem körül, és han-
gosan nyugtázta, hogy az bizony nekem nagyon jó lesz. 
A meglepetéstől egy ideig mozdulni sem tudtam, mert 
nekem addigi életemben a fejemen a bébisapkán kívül 
csak az akkor divatos svájcisapka volt, de kalap még soha. 
Földbegyökerezett lábbal álltam, amikor az ángyikámék 
vemhes Sajó kutyája olyan hangos ugatással lepett meg, 
hogy ijedtemben beszaladtam a közeli istállóba, magam 
után csukva az ajtót. A kutya kis idő múltán eloldalgott 
onnan, de a lovak felnyerítettek, amit én állati röhögésnek 
fogtam fel. – Na még ezek is kinevetnek, hát én ezt a kala-
pot fel nem teszem a fejemre – gondoltam magamban, de 
szófogadó gyerekként azt is elhatároztam, ha édesanyám 
kéri, azért ünnepnapokon megtűröm. 

Eperjes-pusztán, ahol laktunk, nem volt, csak földes út, 
ezért, ha nem volt muszáj, nem mentünk messzebbre a 
falu határától, és a nagyobb ünnepeket is otthon töltöt-
tük, aminek azért is örültem, mert a kalapot így évente 
ha két alkalommal kellett volna viselnem. A kalapot még 
ott az istállóban levettem a fejemről, és alaposabban 
szemügyre vettem. A színe nem lett volna rossz, mert 
hasonlított az akácfa fi atal levelének színéhez. A zsinór 
körbefutott a karima fölött, és volt rajta egy karikaforma, 
amivel nem tudtam mit kezdeni. Próbáltam a pereméből 
karimát csinálni, hogy hasonlítson apám kalapjára, de 
amint elengedtem, azonnal visszaállt eredeti helyzeté-
be. Nem tudom, mennyi ideig lehettem az istállóban, de 
eszembe jutott, hogy édesapám borotválkozótükrében 
megnézhetném, hogy is áll a fejemen. Az elképzelést tett 
követte, fejemen a kalappal előkaptam a fi ókból azt a tük-
röt. Az első pillanatban majd’ hanyatt estem a meglepe-
téstől, a kalap eltakarta a szemem, hosszú hajam kilógott 
alóla, ilyennek még sohasem láttam magam. Felocsúdva 
a meglepetésből, próbáltam megbarátkozni a helyzettel, 
és különböző pozitúrákban hol ide, hol oda tologattam a 
fejemen. Ha a karika elöl volt, mint a katonasapkákon a 
jelvény, az tetszett volna, de én olyan katonasapkára nem 
emlékeztem, amelyiknek ilyen lehajló a karimája, ezért ezt 
a változatot elvetettem. Egy másik helyzetben mintha zöld 
színű virágcserepet tettem volna fel. Forgattam minden-
felé, csak nem találtam meg a nekem tetsző formát, végül 
bementem a szobába, és úgy bevágtam a kemence mel-
letti kuckóba, hogy az ott alvó macska az ijedségtől mint 
egy prüszkölő puskagolyó rohant ki a szobából. A vacsora 
elköltése után, a sejtelmesen pislákoló petróleumlámpát 
eloltva édesanyám esti imádságra kérte a családot. 
Annak elhangzása után a testvéremhez bújva magam is 
mély álomba szenderültem. Mi másról is álmodhattam 
volna, mint az új kalapról. Álmomban a falu végén játszó 
barátaimhoz közeledtem, amikor valamennyien gúnyos 
nevetéssel mutogattak a fejemen lévő kalapra, és amiért 
kimaradtam játékból. Otthon arra gondoltam, hogy talán 
jó lenne madárfészeknek. Akkoriban nagyon sok veréb 
volt a szalmakazalunk környékén, azt gondoltam, hogy a 
kalapot a karimájánál egy deszkalapra rászögelem, vágok 
egy lyukat az oldalán – és már kész is a fészek. Olyan ál-
mom is volt, hogy amikor a csordás hajtotta ki a tehene-
ket, kidobtam az utcára, és az egyik tehén megette. Volt 
nagy meglepetés, amikor felébredve a kalap ott volt az 
asztal sarkán. Nem akarom tovább szaporítani a szót, nem 
tudtam megszeretni azt a kalapot. Az idő múlásával lassan 
belenőtt a fejem, már nem takarta el a szememet, de még 
akkor is azon igyekeztem, hogy úgy elrejtsem valahová, 
hogy édesanyámnak véletlenül se jusson eszébe, hogy a 
fejemre tegye. Sok-sok egyéb dolga mellett nem is volt 
ideje annyira ránk fi gyelni, úgyhogy részéről a kalapom 

MÚLTIDÉZŐ Kalapom-pom-pom ...
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A képviselő-testület 2018. decemberi ülésén elfogadta 
a Harkány Városi Könyvtár és Kulturális és Sport Köz-
pont által készített rendezvénynaptárt és az intézmény 
2019-es évi teremhasználati díjazását. A kulturális 
programok terén minden idők legszínesebb és legtöbb 
rendezvényét felsorakoztató évének nézünk elébe. 

MOZGALMAS ÉV LESZ AZ IDEI
Mint Herendi Ferenc intézményvezető jelezte, a koráb-
ban elnyert EFOP-programok megvalósítása az idei 
évben veszi kezdetét, ennek köszönhetően rengeteg 
hétközi programmal készülnek, amely elsősorban a la-
kosságnak szól, de a vendégekre is gondolnak, hisz szá-
mos rendezvénnyel készülnek számukra is.

SZÜLETTEK:  
2018.10.07.  Iváncsik Noel
2018.10.16.  Slama Máté
2018.10.17.  Pénzes Zsombor
2018.11.22.  Ogu Joshua Ikenna
2018.12.07.  Hóbor Emese

ELHUNYTAK:
2018.10.11.  Hakalovics Sándorné 
2018.10.12. Lukács István
2018.11.04. Tölgyesi Lajosné 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2018.10.20. Schrempf Dóra és Mihon Attila
2018.11.17. Hetesi Renáta és Rojcsik Dezső
2018.11.23. Gál Nóra Erika és Kelemen Zsolt István
2018.12.07. Lovai Éva és Jávor Lajos László    
2018.12.08. Fülöp Andrea és Nagy Szabolcs   
2018.12.08. Hoffmann Veronika és Bogdán Attila

ANYAKÖNYVI HÍREK
október-november-december

viselésének gondolata a feledés homályába veszett, ami-
nek én felettébb örültem. Nem is tudom, hová keveredett 
el, amikor arra lettem fi gyelmes, hogy az ángyikám Sajó 
kutyájának kölykei az udvaron húzzák, vonják, cibálják a 
kalapomat. Én az ablakból drukkoltam nekik, az egyik a 
szájában a zsinórral szaladt a trágyarakás felé, a másik 

a megmaradt résszel sutty be a kutyaólba. Az idő elmúlt, 
magam is megöregedtem már, van még egy-két szép kala-
pom, és lenne még egy szabad hely a szekrényben a többi 
között, ahová szívesen betenném azt a zöld színű zsinóros 
kalapot is, ha rálelnék valahol.

Vanyur Sándor
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Milyenek voltak a harkányi iskolai évek?
Kilenc évig laktam Harkányban. Másodikos koromban 
költöztünk a településre, és a harkányi – most Kitaibel 
Pál – általános iskolába jártam. A gimnáziumot Siklóson 
végeztem, a Táncsicsba jártam. A pécsi orvosi egyetem 
megkezdését követően, 18 éves koromban visszaköltöz-
tünk a megyeszékhelyre, majd az iskola elvégzése után 
Hévízen kaptam lehetőséget. Harkányra gondolva sok-
szor bevillannak képek, emlékek, jobbára az iskolás kor-
hoz, azóta elhunyt szüleimhez, a fürdőhöz és a kórházhoz 
kapcsolódva, mivel édesanyámat reumás megbetegedé-
se miatt gyakran kísértem el oda. Ez utóbbi nagy szerepet 
játszott a pályaválasztásom kapcsán és vitt el a reumato-
lógia irányába.

A harkányi kórházban nem volt lehetőség? 
Az orvosi egyetem után Hévízen adódott gyakorló orvosi 
állás, s ide költözött a családunk is, így ez volt a termé-
szetes választás. Úgy tűnik, Harkány kissé megtorpant 
a fejlődésben az utóbbi években, míg Hévízen a fejlődés 
folyamatos, így maradtunk a Balaton közelében. Idén lesz 
negyven éve, hogy a környéken élünk és itt praktizálok. 

Hévíz város orvos nagykövete. Mivel jár ez?
2011-ben tizenkét orvost választottak ki a mozgásszervi 
medicina területéről, akiknek a város vezetése és a helyi 
turisztikai egyesület közösen ítélte oda ezt a címet. Ez azt 
jelenti a gyakorlatban, hogy a város adta lehetőségeket, 
a gyógyászatot kell szakmailag megalapozottan a marke-
ting részévé tenni, a hévízi tradicionális kúráról egy-egy 
előadást tartani konferenciákon, rendezvényeken – így 
népszerűsítve Hévízt. Mindemellett két hévízi gyógyszál-
ló reumatológus főorvosaként a hévízi tradicionális kúra 
odaítélő bizottságában is részt veszek. Korábban tizenhat 
éven át egy alsópáhoki hotel gyógyászatát üzemeltettem 
saját szakszemélyzettel. 

Manuálterápiával is foglalkozik, összefér ez a reumato-
lógiai kezelésekkel?
A manuálterápiát Tallinban, Észtországban tanultam, s 
már több mint húsz éve foglalkozom vele. A manuálte-
rápia – mint a neve is mutatja – a kézzel történő gyógyí-
tás tudománya. A mozgásszervek különböző, elsősorban 
funkcionális zavarainak következtében – rossz tartás, 
aszimmetrikus terhelés, jobbkezes túlsúly, elégtelen izom-
zatműködés a gerinc mentén – úgynevezett blokkolódás 
vagy éppen ellenkezőleg, ízületi túlműködés alakulhat ki 

a gerinc kisízületeiben. 
E blokkok oldását a pá-
ciensen a gyógyító speciális, ülő vagy fekvő helyzetben a 
végtagjaival, elsősorban a kezeivel végzi, innen az eljárás 
Európában elterjedt elnevezése is. Fontos megjegyezni, 
hogy a manuális medicina nem egyenlő a csontkovácso-
lással. Emellett az orvosi úgynevezett lágylézer terápia az 
a másik szakmai terület, ami érdekel.

Milyen gyakran fordul meg városunkban? 
Évente egy-két alkalommal általában leutazom a kör-
nyékre. Voltam a Kitaibel emlékünnepségen, és a gimná-
ziumi osztálytalálkozókon is rendszeresen részt veszek. 
Legutóbb egy Honda-találkozó keretében jártam – az 
egyik hotel vendégeként – Harkányban. 

Milyennek találja a várost?
Érzésem szerint az elmúlt években lemaradt a verseny-
társaitól. A turizmusának nem tett jót a délszláv háború 
és az azt követő évek. A kórházzal egy ideig megvolt a jó 
kapcsolatom, dr. Keszthelyi Béla igazgató évei alatt. 
Azóta csak a híradásokból és szakmai találkozókon van 
lehetőségem tájékozódni Harkányról. Mindig szívesen té-
rek vissza a városba, valahol ugyanis mindig pécsi és har-
kányi, egyszóval baranyai gyerek maradok.

Schwillinger Ferenc Pécsen született, az általános iskolát már Harkányban 
végezte, s egyetemi tanulmányai megkezdéséig élt településünkön. A sik-
lósi gimnázium után következett az orvosi kar, majd Hévízen telepedett le, 
ahol reumatológus főorvosként dolgozik.

HARKÁNYIAK

„MINDIG BARANYAI GYEREK MARADOK!”
dr. Schwillinger Ferenc 
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Ismerte Harkányt, mielőtt elvállalta az itteni feladatot?
Huszonkét évet töltöttem egy munkahelyen. A NAV-nál 
dolgoztam kiemelt adóellenőrként. Majd jött egy lehető-
ség, s ki szerettem volna próbálni más területet is, így el-
vállaltam Dél-Magyarország legnagyobb autókereskedő 
cégénél a gazdasági vezetői feladatokat. Az élet úgy hoz-
ta, hogy ismét adódott egy lehetőség, s most a Harkányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán belül 
az adócsoport munkáját koordinálom. Harkány várost is-
mertem, most pedig a település adózásból eredő felada-
tainak elvégzését, adóbevételeit szeretném biztosítani.

Milyen feladatai vannak?
Harkány és társközségei, Márfa, Szava és Drávaszerda-
hely adóbevételeinek előírása és beszedése. A feladat így 
egyszerűnek tűnik, de gyakorta nem az. A törvény adta 
előírások és a helyi rendeletek alapján küldjük ki az értesí-
tőket az adózásra kötelezetteknek. Az első fi zetési határ- 
idő március 15., eddig kell megfi zetni az értesítők alapján 
az építmény-, telek-, gépjármű-, iparűzési adó-adóelőle-
get a kötelezetteknek. Az idegenforgalmi adót a szállás-
hely-szolgáltatók a vendégkönyvek és az idegenforgalmi 
adóbevallások alapján minden hónap 15. napjáig jelentik 
le és fi zetik meg. 

Mi mondható el az adófi zetési hajlandóságról?
Általánosítani nem szeretnék. Vannak olyan megbízható 
adózók, akik már most januárban felkeresnek bennün-
ket, és kérik a csekket a befi zetéshez, mert véletlenül 
sem szeretnének a hátralékos listára felkerülni. Vannak, 
akik várnak, míg inkasszózzuk a számlájukat. Összessé-
gében azonban sikerült előre mozdulni a kintlévőségek 
behajtásában, sikerült megértetni az adófi zetőkkel, hogy 
ez törvény és helyi rendeletek által előírt kötelezettség, 
ezt igazolja az is, hogy növekedett a város tervezett adó-
bevételeinek összege. Összességében nagy köszönet az 
adófi zetőknek, hogy közös gondolkodás mentén sikerült 
javítani az elmúlt évekhez képest az adófi zetési hajlan-
dóságon. Sokan már azt is tudják és tapasztalták, hogy 
a változásokat 15 napon belül be kell jelenteni az adócso-
port felé, így például egy ingatlan eladása, értékesítése, 
illetve tulajdonos-változása után a következő évre már 
nem kerül előírásra az építményadó összege.

Milyen lehetőségei vannak az adófi zetőnek és milyen 
lehetőségei az adócsoportnak?
Kollégáimmal azon vagyunk, hogy segítsük az ügyfele-
ket. Ha felkeresnek bennünket, és elmondják a problé-

májukat, igyekszünk megoldást találni. Azonban vannak 
olyan esetek, amikor kénytelenek vagyunk más ható-
ságokhoz fordulni. Jó a kapcsolatunk a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal, valamint az önálló bírósági végrehajtókkal 
is. Ha bejön az ügyfél és átbeszéljük a fi zetés részleteit, de 
ennek ellenére sem teljesít, akkor kénytelenek vagyunk a 
behajtásról intézkedni. Van rá példa, hogy egy-egy ilyen 
végrehajtói és inkasszói fordulat óta az ügyfél határidő-
re teljesíti a kötelezettségét, mert ezek a hatóságok fel-
számolják az ügyintézés folyamán keletkezett költsége-
ket, díjakat, amik nem kevés plusz költséget jelentenek 
az előírt adón és késedelmi pótlékon felül. Azonban ha 
időben jelzi az ügyfél a fi zetési nehézségét, akkor együtt 
tudunk működni, ezt bizonyítja az elmúlt esztendő, hogy 
ahol tudtunk, mindenhol igyekeztünk és törekedtünk az 
együttműködésre. Idegenforgalmi adó tekintetében is 
jelentős többletbevételek keletkeztek, köszönhető ez a 
vendégellenőr kollégák folyamatos jelenlétének. 

Vannak adóváltozások 2019-ben?
A 2019-es évben nem emelkedtek az adómértékek a vá-
rosban, azonban a késedelmi kamat – jogszabályi változás 
miatt – jelentősen nő 2019. évben, így mindenképp érde-
mes hozzánk fordulni probléma esetén. A képviselő-tes-
tület elfogadta azt a javaslatot, hogy az üdülőövezetben 
és a szőlőhegyen élő állandó lakcímmel rendelkező lako-
sok négy év folyamatos állandó bejelentett lakcím és élet-
vitelszerű ott tartózkodás esetén automatikusan kapják 
meg az építményadó-mentességet, amennyiben az előző 
négy évben kérelemre mentesültek már fi zetési kötele-
zettségük alól. Azok a harkányi lakosok, akik kevesebb 
mint négy éve rendelkeznek állandó bejelentett lakcím-
mel, ha építményadó-mentességet szeretnének kérni, 
akkor nekik 2019. március 15. és 2019. június 15. között to-
vábbra is kérelmezniük kell azt. 

Több mint egy éve tagja az adócsoportnak, úgy tű-
nik, sikerrel vette az akadályokat.
Elsősorban köszönet a kollégáimnak, akik nélkül ez nem 
sikerült volna. Fantasztikus az az ügyfélbarát és a mun-
kához való hozzáállás, amit itt tapasztalok, ez egy igazi 
csapatmunka. Harkány nagy lehetőségek előtt áll, de 
ehhez szükség van a helyi vállalkozásokra, szolgáltatók-
ra, vendégtartókra és a lakosságra egyaránt. Köszönet 
az adófi zetőknek, hogy megértik, ezek a befolyt össze-
gek lehetőséget teremtenek a városnak, hogy egy-egy 
fejlesztés vagy beruházás elindítása, megkezdése során 
jelentős önerő álljon rendelkezésre.

Pozsonyi Lóránt a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 
Osztályán belül működő adócsoport napi szintű feladatait koordinálja. 
Gazdasági mérnökként diplomázott, emellett mérlegképes könyvelő és 
a Pénzügyminisztérium bejegyzett adótanácsadója. Családjával Pécsen 
él, több mint egy éve dolgozik a harkányi hivatalban. 

BEMUTATKOZIK A HIVATAL

Pozsonyi Lóránt
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FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY 
A 2018/2019-es tanév rendjéről szóló miniszteri rende-
let szerint az első félév utolsó tanítási napja: 2019. janu-
ár 25. Az iskola február elsejéig értesíti a tanulók szüleit 
gyermekük első félévi eredményeiről. A harkányi 438 
általános iskolás diák idén első alkalommal az elektro-
nikus félévi értesítő nyomtatott változatát mutathatja 
be szüleinek, amelynek egyik példányát a szülők által 
aláírva kérünk visszaküldeni az iskolába. A 136 zeneis-
kolás növendék január végén, a félévi meghallgatáson 
(vizsgán) ad számot tudásáról. Ők még a hagyományos 
félévi értesítőben kapják meg osztályzataikat. A félévi 
szülői értekezletet február 4-én tartják az osztályfőnö-
kök. A szülői értekezlet után a szülői munkaközösség 
választmányának tagjai is megbeszélést tartanak, a 
második félévi rendezvényekről.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz 
megírását. Erre is emlékezünk a magyar kultúra napján. 
Az iskolai megemlékezésen irodalmi részletekkel, nép-
táncokkal és dalokkal ünnepeltünk.   

TOVÁBBTANULÁS
A nyolcadik osztályosok január 19-én írták a központi 
középiskolai felvételiket matematikából és magyarból. 
Végzőseink közül 31tanuló szeretne olyan középisko-
lában továbbtanulni, amely előírja a jelentkezőknek a 
központi felvételit. A középiskolai jelentkezési lapokat 
az általános iskoláknak február 18-ig kell továbbítaniuk 
a középiskolákba. 

ÁLLATKERTI KALANDOZÁSOK
A Pécsi Állatkert és a Janus Pannonius Múzeum sikeres 
közös EFOP-pályázatának köszönhetően idén januártól 
2021 júniusáig tizennyolc Baranya megyei általános és 
középiskola diákjai vehetnek részt azon a programso-
rozaton, amelynek segítségével több ezer diák termé-
szettudományos ismereteit, műveltségét fejlesztik, 
szemléletét formálják. Január 7-én kezdődött a program 
a harkányi iskolások számára, és a tanév végéig minden 
csütörtökön délután 20-40 tanuló vesz részt az állat-
kerti foglalkozásokon, amiket az állatkert munkatársain 
kívül külső oktatók, biológusok, múzeumpedagógusok 
vezetnek. A tanulókat a harkányi iskola pedagógusai 
kísérik, az utaztatásról – a pályázati támogatás felhasz-
nálásával – az állatkert gondoskodik. Az első foglalko-
zások tapasztalatai kedvezőek, a hideg idő ellenére a 
gyerekek érdekesnek, tanulságosnak tartották a prog-
ramokat. 

ÚJ BESZERZÉSEK
A Mohácsi Tankerületi Központ elmúlt év végi be-
szerzéseiből iskolánk további informatikai eszközöket 
kapott. Két tanterembe szerelhettünk fel interaktív 
táblát, és három tantermet láttunk el projektorral. A 
Szebb Jövő Alapítvány támogatásából további két pro-
jektort vásároltunk, így összesen nyolc tanterem fel-
szereltségét tudtuk bővíteni. Ezek az eszközök nagy-
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógusok 
változatosabb módon adják át diákjaiknak az ismerete-
ket, illetve alkalmat biztosítanak a tanulók aktivizálásá-
ra, érdeklődésük, fi gyelmük fenntartására. A beszerzé-

sek összértéke meghaladja a másfél millió forintot.

FARSANG
Az idei farsang első iskolai rendezvénye a zeneisko-
lások farsangi növendékhangversenye, amit febru-
ár 6-án 17 órától tartunk a művelődési házban. 
A felső tagozatos tanulók számára a farsangi kar-
nevált február 15-én, pénteken, a kora esti órák-
ban, az alsósok számára pedig 16-án, szombaton, a 
kora délutáni órákra szervezi a diákönkormányzat, 
illetve a szülői munkaközösség.

ISKOLAI hírek
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 
által kiírt, három fordulós baj-

nokság január 19-i harkányi 
fordulóján – melyen három 
korcsoportból összesen 13 csa-
pat vett részt – kemény össze-
csapásokat tekinthettek meg 

az érdeklődők a városi sport-
csarnokban.

A legfi atalabb, U11-es csapat – Bur-
gert Ottó irányításával – előbb 19:0 arányban győzte le 
a siklósi leányokból álló Astra HFC csapatát, majd 2:1 
arányban múlta felül Villány együttesét. A versenyben 
a góllövőlistát jelenleg három harkányi játékos vezeti: 
Fésűs Máté Adorján hat, Nemes János öt, Bánovics Ár-
min négy találattal.

Labdarúgó-szakosztályunk valamennyi korosztályában 
folytatódnak az edzések. Az utánpótlás csak az ünne-
pek alatt, a sportcsarnok zárvatartása idején pihent. 
Az első csapat másfél hónapos kihagyás után, január 
14-én kezdte el a felkészülést, az első két hétben heti 
négy edzéssel, hétvégeken pedig mérkőzésekkel. Részt 
veszünk az MLSZ Baranya megyei igazgatóságának 
műfüves tornáján, Kozármislenyben. Itt három cso-
portmérkőzés és két helyosztó vár ránk, ezek mellett 
még két edzőmeccset játszunk. Január 20-án győztünk, 
Gyógyfürdő Harkány – Nagykozár 2:1 (Gólszerző: Dob-
rosi Krisztián, Nagy Norbert). A további program: feb-
ruár 2-án, szombaton 10:45-kor Komló – Gyógyfürdő 
Harkány, február 6-án, szerdán 18:00-kor Beremend – 
Gyógyfürdő Harkány. Február 9-én vagy 10-én helyosz-
tó, február 16-án vagy 17-én helyosztó. Február 24-án, 
vasárnap 15:00-kor Gyógyfürdő Harkány – Ócsárd (idő-
járás függvényében még változhat a helyszín). A baj-
noki rajt március 3-án lesz, helyi rangadó a Siklós ellen.
Az első csapat keretéből távozott Varga Balázs (Marca-
li) és Kovács Gergő (Majos), sok sikert kívánunk nekik 
új csapatukban. Eddig két érkezőről tudok beszámolni, 
mindketten a PVSK-tól jöttek: Szeifert Ákos középső 

FUTSALBAJNOKSÁG 2019

A LABDARÚGÁSBAN IS ELINDULT 
A 2019-ES ÉV

Az U13-as gárda – Gellén 
Antal vezetésével – két 
mérkőzésen győzött. 
Harkány – Astra HFC 4:2, 
Harkány – Villány 5:3, 
míg Mohács gárdájával 
szemben 4:1-es vereséget 
szenvedtek a harkányiak. A 
góllövőlistán Sőrés Benjámin 
jelenleg harmadik helyezett, két 
találattal. Az U15-ös korosztály a forduló során a „ki-
csikhez” hasonlóan szintén két meccset játszott, s Ke-
resztes Márk edző vezényletével mindkét alkalommal 
győztesen hagyta el a pályát. Eredmények: Harkány – 
Villány 6:5, Harkány – Pellérd 4:2. A góllövőlista állásáról 
a szövetség lapzártánkig nem tette közzé az adatokat…

védő és Laki Gergely középpályás. Még egy kapust, egy 
védőt és egy középpályást szeretnénk igazolni. Az ifi ből 
itt kezdte a felkészülést Panghy Barnabás és Szentesi 
Szabolcs. A csapat előtt célként továbbra is a 8-10. hely 
valamelyikének megszerzése van meghatározva.
Az U11-től felfelé valamennyi csapatunk indul a megyei 
futsaltornákon. Az U17-es korosztály már két tornán 
részt vett Kozármislenyben, a mérlegük két győzelem 
és két vereség. Az U19 Sellyén szerepel, eddig két győ-
zelmet szereztek. A többi csapatunk Harkányban, hazai 
csarnokban fogadja ellenfeleit, eddig a következő ered-
mények születtek: az U15-ösöknél két győzelem, az 
U13-asoknál két győzelem egy vereség, az U11-eseknél 
két győzelem. Az U7 és az U9 is elkezdte az edzéseket.

Fotó: Kótány Jenő
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Pezseg az élet a harkányi kézilabda-szakosztálynál. 
Felnőtt férfi  csapatunk a 2018-as tavaszi idényben az 
alapszakaszt megnyerve jutott a rájátszásba, ahol ezüst- 
éremmel zártak a fi úk. Ezzel az eredménnyel megnyílt 
a magasabb osztályba, esetünkben az NB II-be feljutás 
lehetősége, de ezt – mint most már több mint egy év-
tizede megszokhattuk – nem tudtuk vállalni. Az idő las-
san rajtunk is nyomot hagy, és a munka, család mellett 
egyre nehezebb motiválni a játékosokat. Az edzésórák, 
hétvégék, utazások mindig is áldozattal jártak, de csalá-
dos emberként, apaként már mások a prioritások – és ez 
teljesen természetes. El kellett fogadnunk, hogy azok a 
meghatározó játékosok is elköszöntek a csapattól, akik 
már öt-tíz éve erősítettek minket. Itt szeretném külön 
kiemelni, és munkájukat megköszönni a sportegyesület 
névében is Zádor Zsoltnak, Varnyu Ferencnek, Tornai 
Tamásnak, Magyar Dávidnak, Mesic Fuadnak, Erdős Já-
nosnak, valamint Bogár Attilának és Zsoltnak az eddigi 
munkáját. Persze még tudnék sorolni neveket, hiszen az 
elmúlt tizenöt évben sokan játszották nálunk. Mindenki 
tudta, hogy itt egy jó közösség és eredményes csapat 
dolgozik, melynek eredményei mindig dobogót jelentet-
tek. Mindig! Sokan jöttek, és mindig sikeresen beépültek. 
Nekik is köszönöm, hogy segítették a csapatot.
A távozókat persze nem könnyű pótolni, és az utánpót-
lás hiánya utolért minket is. Megfogyatkozva vágtunk 
neki a 2018/2019-es szezonnak, voltak szerencsétlen, 
utolsó percekben elvesztett mérkőzéseink, de küzdött a 
csapat, amit talán az mutat meg a legjobban, hogy a reg-
náló bajnok Komló ellen mindkétszer döntetlent sikerült 
elérnünk. Jelenleg még az alapszakasz zajlik, csapatunk 
az ötödik helyen várja a folytatást.
A fent említett helyzettel szöges ellentétben alakul a 
2017 szeptemberében létrejött lány utánpótlás csapa-
taink sorsa. A fi úknál többszöri nekifutásra sem sike-
rült az utánpótlás beindítása, a lányokkal pedig minden 
várakozásunkat felülmúlva haladunk az újabb és újabb 
céljaink felé. Jelenleg négy edzővel az U8, U9, U10, U11 
korosztályokkal foglalkozunk, és versenyzünk. Minden 
korosztályunk indult a bajnokságában. Beindítottuk az 
óvodában is a programunkat, heti rendszereséggel tar-
tunk edzéseket ott is, így a majdani elsősök reményeink 
szerint még nagyobb számban fogják szép sportunkat 
választani. Terveink szerint négy év múlva 1-8. osztályig 
mindenkinek lehetőséget tudunk nyújtani, hogy a sport- 
egyesületünkben megfelelő körülmények és edzők se-
gítségével újabb Görbicz Aniták születhessenek.
A kezdetkor 10-15 fővel indultunk, egy év elteltével pe-
dig már már több mint ötven lány látogatja edzéseinket, 
melyet a városi sportcsarnokban, és az iskola tornater-
mében, valamint az óvodában tartanak az edzőink. 
Itt kell külön megköszönnünk a sportcsarnok és az isko-
la vezetőségének, valamint a Harkányfürdő SE minden 
más szakosztályának segítségét, hiszen a téli időszak-
ban kompromisszumok nélkül megoldhatatlan lett vol-

KÉZILABDA HÍREK
na sportolóink teremhez jutása. Természetesen a szülők 
nélkül sem tudnánk haladni a céljaink felé, és örülök, 
hogy egy baráti, összetartó közösség is kialakult. A kö-
zösség erejére a legjobb példa, hogy amikor lehetőség 
adódott egy tatabányai kupaszereplésre január 6-án, 
az anyukák, apukák mindenben támogatták, segítet-
ték a lányokat. Közös erővel megszervezték az utazást, 
szállást, étkezést, és sokuk elutazott a lányokkal, hogy 
segítse őket. Ezen a kupán az ország három legjobb csa-
patával is találkozhattunk: a Győrrel, a Kispesttel és a Ta-
tabányával. A lányok nagyon szépen helyt álltak, Zsiga 
Saroltot és Parádi Anitát az all star csapatba is beválo-
gatták, és a lányok megtapasztalhatták az ilyen magas 
szintű csapatok elleni játékot is. Itt kell megköszönnünk 
az önkormányzat támogatását, amely az utazáshoz 
szükséges buszt biztosította.
Terveink szerint márciusban mi is megrendezzük – im-
már harmadik alkalommal – saját kupánkat, melyen min-
den korosztályunk képviselni fogja városunkat. 
Természetesen látni kell, hogy az idősebb korosztá-
lyoknál van némi lemaradásunk azokkal a csapatokkal 
szemben, akik már három-négy éve együtt edzenek, de 
a lányaink elhivatottságát látva nem kell sok idő, hogy 
behozzuk lemaradásunkat.
Kijelenthetjük, hogy tevékenységünk hiánypótló, és 
hogy nagy igény van a gyerekek részéről a kézilabda 
megismerésére. Lehetőséget látunk a környező iskolák-
ban nevelkedő sportos gyerekek integrációjában is, már 
épülnek a kapcsolatok kistérségünkben. Edzéseinket je-
lenleg nagy többségben harkányi gyerekek látogatják, 
de siklósi, sellyei sportolónk is vannak már, és reméljük, 
ez még csak kezdet…
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkit 
arra biztassak – tanulót, szülőt, nagymamát, nagypapát 
–, hogy jöjjön el edzéseinkre vagy hozza el gyermekét, 
unokáját. Mai számítógépes világunkban a sport az 
egyik és valószínűleg a legegészségesebb mód a gyer-
mek testi, lelki fejlődésének segítésére. Főleg a csapat-
sportok – és a kézilabda egy igazi csapatsport. Itt a vere-
ség ugyanakkora motivációt tud adni, és építeni a lelket, 
mint a győzelem, és higgyék el, ez a legfőbb nyereség…

Molnár Antal
Harkányfürdő SE



19

harkányi hírek    január

 
 

Hétfő:   15.45 – 17.00 utánpótlás asztalitenisz edzés az iskola tornatermében   
  14.00 – 15.30 HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban
  15.30 – 17.00 HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban
  17.00 – 19.00 HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban
  19.00 – 20.00 aerobik a sportcsarnok kistermében

Kedd:  18.00 – 19.00  TRX edzés a kisteremben 
  15.00 – 17.00 HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban
  17.00 – 18.30 HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban
  18.30 – 20.00 öregfi úk labdarúgó edzése

Szerda:  17.15 – 20.00 asztalitenisz edzés
  17.00 – 18.30  Én is azért élek - jóga Márki Nórival
  19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 

Csütörtök: 18.00 – 19.00  TRX edzés a kisteremben
  16.00 – 18.00 HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban
  18.00 -  19.30  női labdarúgóedzés

Péntek:  15.00 – 17.30 HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban
  17.30 – 20.00  asztalitenisz edzés

Szombat  10.00 – 11.00 TRX edzés a kisteremben 

Fotó
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu

Hirdetésfelvétel
hirdetes@harkanyihirek.hu
A nyomtatott kiadványban és az internetes felületen található 
valamennyi képi, grafi kai és szöveges elemet szerzői jogok 
védik. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A tartalom összeállításában közreműködtek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Hári Józsefné, Barkó Béla, Herendi Ferenc, Kacsúr Tamás, Kiss 
József Levente, Kótány Jenő, Köpösdi Erik

Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja
Megjelenik 2000 példányban

Kiadó
Harkány Város Önkormányzata ISSN 1587-7353

Szerkesztőség
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2.

titkarsag@harkany.hu
+36 / 72 480 459

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő

Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés

Tenkesdekor stúdió és nyomda
www.tenkesdekor.hu

Én is azért élek — jóga Márki Nórival:

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A 
SPORTCSARNOKBAN:

A „Tenkes TRX” ősszel is tart foglalkozásokat a 
harkányi sportcsarnokban, keddi (18.00 – 19.00), 
csütörtöki (18.00 – 19.00) és szombati (10.00 – 
11.00) napokon. További információ a helyszínen, 
illetve a „Tenkes TRX” facebook-oldalán.

Márki Nóra jógafoglalkozásokat tart szerdánként 17 órától a sportcsarnok kistermében. Más időpontban tar-
tott foglalkozásokról érdeklődjön az „Én is azért élek — jóga Márki Nórival” facebook-oldalon.

Thai box, kick-box edzések: TRX:
A sportcsarnok kistermében továbbra is le-
hetőség van thai box, kick-box és bokszedzések 
látogatására. 
Időpont-egyeztetés szükséges, ami az alábbi 
számon kérhető: Demhardt Tamás: 06-70/542-7854 

Fotó: Kacsúr Tamás
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GYÓGYFÜRDŐ NAPIJEGY 
állandó harkányi lakcímmel rendelkezőknek

300 Ft
Az akció időtartama: 2019.01.15-05.31.

marketing@harkanyfurdo.hu  |  www.facebook.com/harkanyfurdo

A kedvezmény kortól függetlenül lakcímkártya és fényképes igazolvány 
bemutatásával vehető igénybe.

A karszalag csak személyesen vehető át a dokumentumok bemutatásával.

A jegy előre nem vásárolható, a kedvezmény át nem ruházható és 
más kedvezménnyel össze nem vonható.

Az Akciós Komplex medencefürdő jegye nem helyettesíthető a harkányi 
akciós belépőjeggyel.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Harkány 300ft nyomdai.pdf   1   2019. 01. 21.   15:33:40


