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Európában 2014. május 22-25 között tartják az 
európai parlamenti (EP) választásokat. Magyar-
országon 2014. május 25-én lesz a választás. A 
választás egyfordulós, listás szavazás, és csak 
pártok indulhatnak. Hazánk 21 képviselőt 
küldhet az EP-be.
Mindenki megkapta már az értesítőjét arról, 
hogy lakóhelyén melyik szavazókörbe mehet 
szavazni 6.00-tól 19.00 óráig. 
Aki a szavazás napján más településen tar-
tózkodik, az átjelentkezési kérelmet nyújthat 
be a lakóhelye szerinti választási irodához 
(jegyzőhöz). A kérelemnek legkésőbb 2014. 
május 23-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a 
választási irodához. A kérelem nyomtatványt 
letöltheti a www.valasztas.hu, valamint a www.
harkany.hu honlapról, vagy kérheti személye-
sen az önkormányzati hivatalban. A kérelem 
elbírálása után lehet szavazni a tartózkodási 
helyen is. Aki a szavazás napján külföldön 
tartózkodik, az legkésőbb május 17-én 16.00 
óráig beérkezően adhatja be kérelmét a választási 
irodához, és ennek alapján ő Magyarország 
külképviseleteinek valamelyikén szavazhat. 
A kérelmek elektronikusan és ügyfélkapun 
keresztül is benyújthatóak.
A szavazás csak személyesen lehetséges, és 
mindenkinek igazolnia kell a személyazonos-
ságát és az érvényes lakcímét.

Dr. Bíró Károly
a Helyi Választási Iroda vezetője(folytatás a 3. oldalon)

Szám: XXVI/ 2014/ 5
2014. május

Tisztelt 
Választópolgár!

Magyarország és az Európai Unió hatvanas 
évek végéig visszanyúló kapcsolatai a rend-
szerváltozás előtt emelkedtek politikai szintre, 
az első szabad választások után pedig hazánk 
legfontosabb külpolitikai céljává vált az euró-
pai integráció. Hosszú út vezetett a társulási 
tárgyalások 1990-es megkezdésétől a csatla-
kozási szerződés 2003-as aláírásáig, majd a 
teljes jogú tagságig. Magyarország beillesz-
kedése az EU intézményi és döntéshozatali 
rendszerébe a 2011. első félévi soros elnök-
séggel zárult le. 
Magyarország és az EU kapcsolatai több mint 
négy évtizedes múltra tekintenek vissza. A 
sokáig „technikai” jellegű kereskedelmi kap-
csolatok fejlődésében az áttörés 1988-ban tör-
tént, amikor hazánk a közép-kelet-európai 
országok közül elsőként létesített diplomá-
ciai viszonyt az Európai Közösségekkel (EK) 
és aláírták az Európai Gazdasági Közösség 
(EGK) és Magyarország közötti kereskede-
lemről, valamint a gazdasági és kereskedelmi 
együttműködésről szóló megállapodást.
A világ hét vezető ipari hatalmának vezetői 
(G7) 1989-ben párizsi csúcstalálkozójukon 
megbízták az EK Bizottságát, hogy kezdje 
meg a reformokban leginkább élen járó Ma-
gyarország és Lengyelország pénzügyi-gaz-
dasági-technikai támogatásának megszerve-
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zését. 1989 augusztusától szeptember végéig 
Brüsszelben az EK Bizottság tárgyaló-asztal-
hoz ültette a világ legfejlettebb országainak 
csoportját (G24) a magyar-lengyel segélyak-
ció kialakítására. Ennek eredményeként in-
dult útjára a közép- és kelet-európai politikai 
és gazdasági reformfolyamatot segítő EK-se-
gélyakció, a Phare-program (Pologne, Hong-
rie – Aide à la Reconstruction Économique). 
 
Az 1990. évi rendszerváltozás után a sza-
badon választott magyar Országgyűlés va-
lamennyi pártja egyetértett abban, hogy a 
magyar politika prioritása – a demokrácia, a 
piacgazdaság és a jogállam kiépítése mellett 
– az Európai Közösségekhez való csatlakozás.  
 
Magyarország 2004. május 1-jén lett az Eu-
rópai Unió tagja, majd szerződéses köte-
lezettségének eleget téve – kilenc másik új 
tagállammal egyetemben – 2007. december 
21-én csatlakozott a személyek valódi moz-
gásszabadságát biztosító schengeni térség-
hez (a repülőtéri határellenőrzés csak 2008. 
március 30-tól szűnt meg).
A teljes jogú tagság kiteljesedésének követ-
kező állomása az EU-ba 2004-ben felvett 
tagállamok munkavállalóival szemben a régi 



Mint minden családban és azoknál, akik ker-
tes házban laknak, eljön a pillanat, amikor 
már mindannyian egy kiskutyáról álmodnak. 
Nálunk is eljött ez, lassan 4 éve. Közösen vá-
lasztottuk ki, jobban mondva, ő választott 
minket – szerintem. Hogy mi tetszett meg 
benne? Persze, gyönyörű gombóc volt, fi tos 
orrocskával, de ami nekem igazán vonzó volt 
ebben a labrador keverék kutyában, az az a 
tény, hogy szerette az uborka héját. 
Hát nem különleges? Ki mondana nemet 
egy játékos, szuszogó, uborkahéjat evő bébi 
kutyára? Elolvadtunk tőle, mint a méz. Be az 
autóba, és irány haza! 
Tiszta öröm, boldogság, a lányok versengtek, 
hogy melyikük játsszon vele, szaladgáltak vele 
fel-le, gyömöszölték, hordozták, kényeztették, 
és a kutya, mintha mindig nálunk lett volna, 
birtokba vette az udvart. Igen, a virágos kertet is. 
Pedig én többször próbáltam vele beszélni, 
mert hát ki az, aki azt mondja, hogy a kutyája 
nem intelligens? Annyira okosan nézett,  de a 
virágoknak nem kegyelmezett, és ez azóta is 
így van. Tudok haragudni? Hát persze, hogy 

nem. Ami jó hír, hogy a cipőket sosem rág-
ta meg, és a kiteregetett, páratlan zoknikat 
sem hordozta el a szigetelt kutyaólba. Mert 
komfort ide, szigetelés oda, feküdni csak az 
ól környékén szeret, benne soha, és a zoknik 
is hidegen hagyják. 
A kis Artúrból egy tekintélyes megjelenésű 
kutya lett mind a 45 kilójával. Eljutottunk 
odáig, hogy a lepkék csakis akkor mernek 
leszállni az udvarba - a kutyaólra persze sosem 
-, ha Artúr éppen édes álmát alussza, mert az 
éber Artúrhoz természetesen méltatlan egy 
pillangó engedély nélküli leszállása a reziden-
cián. Persze, velünk nagyon kedves, és még 
sosem bántott senkit.
Sétáltatás. Apa próbálkozott számtalanszor, 
de mindig üvöltözésbe torkollott a dolog, 
mert Artúr a szabadság híve. Holmi póráz 
nem akadály, és a vége mindig az lett az ilyen 
sétáltatásnak, hogy a kutya jól megfuttatott 
minket, csak éppen azt nem mondta, amikor 
hazaértünk, hogy jó gazda – ül - pihen! Van 
benne persze nyomkövető - csipsz, ahogy 
Mama mondaná - igaz, a béke kedvéért az 

állatorvos jött házhoz, így megkíméltünk egy 
pórázt és az idegeinket nem utolsósorban.

Ebben az évben gyökeres változás történt.  
Mintha azt mondta volna: tessék, nézzétek 
meg, tudok én sétálni, ha akarok. De csak, 
ha akarok! 

Apropó lábtörlő. Kérem, a vega-hajlamú 
Artúrnak azért van esztétikai ízlése is! Már 
miért kellene egy lábtörlőnek négyszögletesnek 
lennie? Szúr, hegyes, folyton beleütközik az 
ember, nem? 
Lehetett gyékény, Sweet Home, vagy Welcome 
felirat - mindegy. A sarkoknak veszniük kellett, 
mind a négynek. Most egy felirat nélküli láb-
törlőnk van, és ki érti? - ehhez hozzá sem nyúl!
Már sejtem, mi lehet a magyarázat - nem 
tanítottuk meg Artúrt az angol nyelvre….?

Boldog, repcevirágos májust kívánok a Har-
kányi Hírek minden kedves olvasójának!

Siposné Burai Ildikó
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Uborka héja 
avagy Artúr, aki nem szereti a lábtörlő sarkait

Fotók: Burainé Bajnáczki Gabriella
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Újabb fejlesztések Harkányban

(folytatás a 1. oldalról)

tagállamok többségében bevezetett átmeneti 
korlátozó intézkedések megszüntetésevolt, 
utolsóként Ausztriában és Németországban, 
hét évvel az érintett országok – köztük Ma-
gyarország – csatlakozása után.
A belépéskor Magyarország vállalta a közös 
valuta, az euró bevezetését is, ennek feltételeit 
azonban egyelőre nem teljesíti; Orbán Viktor 
miniszterelnök szerint 2020 előtt nem is való-
színű a csatlakozás az euróövezethez.
Szlovénia és Csehország után az új tagálla-
mok közül harmadikként 2011. január 1-től 
Magyarország látta el az EU Tanácsának so-
ros féléves elnökségét. Ez a szerepkör méltán 
tekinthető az intézményes integráció bete-
tőzésének. Magyarország olyan új tudások-
ra és tapasztalatokra tett szert az EU belső 
érdekharmonizációs és döntéshozatali me-
chanizmusairól, amelyeket addig „egysze-
rű” tagállamként nem sajátíthatott el. Ezek 
és az elnökség által elért, a partnerek által 
is elismert eredmények nagyban javíthatják 
Magyarország későbbi érdekérvényesítő ké-
pességét az uniós intézményrendszerben.
Az európai parlamenti választásokra azért 
kerül sor, mert Magyarország európai uni-
ós  csatlakozása után képviselőket küld-
het az Európai Parlamentbe (EP). Az első 
magyarországi EP-választás  2004.  június 
13-án zajlott 24 mandátumért, a legutób-
bi  2009.  június 7-én, 22 mandátumért, a 

Már a nyár közepére befejeződhet egy sor 
fontos beruházás.
A Harkányt Drávaszabolccsal összekötő ke-
rékpárút hiányzó szakaszának kiépítésével 
kezdődik meg Harkány „tavaszi ébredése”. A 
kerékpárút ezen szakaszának pontos hossza: 
563,41 méter, s a közbeszerzés nyertes Bern 
Zrt. nettó: 161 090 euro összegért építi meg. 
Mint ismeretes, a város Beliscével közösen 
pályázott sikerrel az IPA határon túli ke-
rékpáros turizmust elősegítő pályázatára a 
„Kerékpárral a kultúrák között, Harkánytól 
Beliscéig” nevet viselő projekt keretében. A 
sikeres közös nekirugaszkodással 95%-os 
uniós támogatást sikerült a két településnek 
kivitézkednie. Az út elkészültével Terehegy-
ről a határon túlra, Máriagyűdre vagy akár 
Villányig is el lehet kerekezni. A munkála-
tok várhatóan júliusra befejeződnek. Ezzel 
egy időben a terehegyi faluházban kerékpár 
kölcsönző is nyílik, ahol a város által frissen 
beszerzett 20 db kerékpár kaució ellenében 
ingyenesen kikölcsönözhető lesz a termé-
szet és a „bringa” szerelmeseinek. 
Leglátványosabb fejlesztésnek a Kossuth 
utcai szervizút (Bányász étteremtől a Bar-
tók Béla utcáig) és a Platán kapu előtti tér és 
utca díszburkolattal történő befedése ígér-
kezik, ami bizony már régóta váratott ma-
gára. Járdák fognak épülni és megújulni pél-
dául a gépállomás környékén. Mindezeket 

még a főszezon előtt szeretnék elkezdeni, 
megvalósítani. Tovább épül a sportöltöző, 
és az önkormányzati ingatlanok állagmeg-
óvása is folyamatban van. Ezek a beruházá-
sok a felelős gazdálkodásnak köszönhetően 
kizárólag önerőből fognak megvalósulni.
Az óvoda bővítésével párhuzamosan meg-
kezdődik az iskola és a művelődési ház 
napelemes szerkezetének kiépítése a KEOP 
pályázatának jóvoltából. Ez az iskola ese-
tében 17,28 kWp beépített teljesítményű 
napelemes rendszer telepítését jelenti. Vár-
hatóan 18 100 kWh villamos energiát ter-
mel majd a napelemes rendszer évente.  A 
megtermelt villamos energia mennyiség az 
iskola fogyasztásának 20%-át  fogja fedezni. 
A támogatás 85%-os 29.632.257 Ft, az önerő 
5.282.385 Ft.
A művelődési házban 34,56 kWp  beépített 
teljesítményű napelemes rendszert fognak 
telepíteni, ez   kb. 36 200 kWh villamos 
energiát jelent egy évben. Ez évente a mű-
velődési ház fogyasztásának 90%-át fogja 
fedezni. A támogatás mértéke itt is 85%- os, 
15.278.659 Ft . Ehhez járul az önkormány-
zati önerő 2.772.208 forinttal. A várható 
megtakarításokat további fejlesztésekre 
kívánja fordítani az önkormányzat. Előre-
láthatólag a nyár folyamán el is készülnek a 
munkálatok.
Jó hír a nyaralótelepen élőknek, hogy vége a 

sárdagasztásnak, mivel kavicsosak lesznek 
az eddigi földutak! Előkészületben van a 
Ságvári telep szennyvízhálózatának kiépí-
tése, melynek első fázisában harminc ingat-
lan csatlakozhat a rendszerbe. A hosszú távú 
tervek között szerepel az egész üdülőtelep 
csatornázása is, de ez a horribilis bekerülé-
si költségek miatt, csak egy „testre szabott” 
pályázat esetében valósulhat meg. 
Vannak még el nem bírált pályázatok is, 
amikre a napokban várják a választ. Ilyen a 
Zsigmondy sétány teljes rekonstrukciója új 
ivócsarnokkal és szökőkúttal, a szabadtéri 
színpad felújításával, és árusító pavilonok, 
valamit térfi gyelő rendszer létesítésével.
Másik fontos pályázat a fürdőbejárat és az 
ötös medence felújítását és élményelemek-
kel való kiegészítését célozza. Ha sikert hoz 
a tavasz, akkor ezeket a főszezon elejére, 
már át is tudnák adni a nagyközönségnek. 

A város a 2014-2020 közötti pályázati cik-
lusra kész tervekkel, elképzelésekkel rendel-
kezik.
A pályázati lehetőségekre tehát ugrásra ké-
szen áll a város. Ha körbetekintünk Albrecht 
Ferenc irodájában, akkor bizton kijelenthet-
jük, hogy „Isten véled Csipkerózsika”! 

(Darvas Miklós)

következő pedig  2014.  május 25-én  lesz 
rendezve, 21 mandátumért (a nizzai szerző-
désnek megfelelően).
Az Európai Parlamenti választások jelmonda-
ta: „Vedd észre. Tégy érte. Légy része.”

Forrás: kormany.hu
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Lelkesítő érzést ad nekünk, hogy vannak 
olyan kiváló elődeink, akiket a történelmünk 
szeretni és tisztelni tanított. Ha az ilyen sze-
mélyiségek földi pályafutása egykor véget is 
ért, de a hálás utókor nemzedékeinek em-
lékezetében örökké élni fognak. Köszönet a 
Teremtőnek, hogy Harkány és Terehegy hely-
történetében több olyan prominens személy 
tevékenykedett, akikre szeretettel tudunk 
emlékezni. Úgy érzem, hogy irántuk való 
tiszteletünket akkor fejezhetjük ki legtisztáb-
ban, ha azt lelkünk vezérli, és a szívünk által 
diktáltakat írjuk le a valóságról.
Dr. Saortay Árpád 1921-ben lett Harkány 
fürdőorvosa, 1922-ben a község körorvosa. 
1934-ig volt fürdőorvos, majd Harkány ren-
delő és községi körorvosa maradt 1951-ig. 
A gyógyászatban és közéletében végzett ki-
magasló munkáját elismerés, megbecsülés 
övezte nemcsak Harkányban, hanem az egész 
környéken.
Lelkiismeretes és önzetlen munkáját tükrö-
zi az is, hogy nála nem volt vége a rendelési 
időnek. Sok esetben, amikor családja készült 
nyugovóra térni, akkor Ő fehér köpenyt öltött, 
mert hallotta a lovaskocsi zörgését, mely az 
udvarába igyekezett bekanyarodni utasaival 
egy betegségtől elgyengült gyermekkel és a 
kétségbe esett szülőkkel. Itt meg kell emlí-
tenem, mert számomra felejthetetlen, hisz 
a doktor úrnak köszönhetem, hogy hatéves 
koromban történt baleset okozta sérülésem-
ből felgyógyulhattam, és így egészséges, nem 
pedig csonka kézzel élhetek. Ma is őrzöm 
gyűjteményemben azt az orvosi receptet, 
melyet a doktor úr írt 1946-ban. A múltban 
sok olyan helybéli ismerősöm mondogatta és 
bizonyította, hogy Saortay doktor úr gyógyí-
totta meg őket különböző betegségekből, és 
ezáltal életkedvüket is visszanyerték.
Rendkívül becsületes gyógyító munkáján 
kívül példát mutatott Harkányfürdő fejlesz-
tésében is. Különösen jó érzéke volt a szép 
környezet kialakításához, mert nem véletlen 

Emlékezés dr. Saortay Árpádra
az, hogy a doktor urat bízta meg a fürdő akko-
ri tulajdonosa, gróf Benyovszky Móric azzal, 
hogy adjon tanácsokat a fürdő kertészének 
a park szebbé és vonzóbbá alakításához. Az 
Ő javaslatainak figyelembevételével a fürdő-
parkban gyönyörű rózsakertet hoztak létre, 
melyet mindenki megcsodált - sajnos ma már 
csakúgy, mint sok más harkányi régi neveze-
tességet, csupán képeslapokon láthatjuk.
A gyógyászatban és a park szépítésében vég-
zett kitűnő munkája mellet a Harkányi Re-
formátus Gyülekezetben is keresztyén hité-
hez méltóan tevékenykedett és adakozott. A 
templom megújításához 1938-ban családja 
díszüveges ablakot ajándékozott 97 pengő 
értékben. A Harkányi Levente Egyesület el-
nökeként az ifjúság hazafias nevelésében is 
részt vett.
Értékteremtő munkája minden területen ta-
pasztalható volt az I. világháború és a szerb 
megszállás utáni időben, hisz mindkettő 
komoly sebeket ejtett Harkányfürdőn. A II. 
világégés utáni korszakban a háború okozta 
hatalmas emberveszteség, anyagi károk és 
nélkülözések sújtották a családokat, majd a 
bekövetkezett politikai diktatúra szedte áldo-
zatait. Ezek a gondok szinte elviselhetetlenül 
nehezedtek a mindennapi életre. Dr. Saor-
tay Árpád ezekben a megpróbáltatásoktól 
terhes időkben is példamutató, nemzetben 
gondolkodó, magyar emberhez illő becsü-
lettel végezte munkáját a közjó érdekében. 
Komoly hely- és fürdőtörténeti ismeretekkel 
is rendelkezett. Cseke István 1957-ben kiadott 
HARKÁNY című munkájában a következő-
ket írja dr. Saortay Árpádról: „Oly sok felvi-
lágosítással, helyismerettel, irodalommal és 
orvosi tájékoztatással támogatta e munkát, 
hogy a nyilvános köszönet a hálának csak 
legszerényebb kifejezése.” 
Egy igen fontos dokumentummal bővítet-
te Harkányfürdő helytörténetének anyagát 
dr. Saortay Árpád fia, dr. Saortay Sándor, aki 
saját kezűleg írta össze Harkányfürdő lakó-

it az1930-as és 1940-es évekből utcák és az 
akkori lakóházak szerint, oly pontossággal, 
hogy az iparosokat, kereskedőket és a ven-
déglősöket is feljegyezte. Egyes közismert 
személyekről még rendkívüli tehetségüket is 
közli. Dr. Saortay Sándor testvérének, dr. Sa-
orty Tibornak pedig annyira szívébe vésődött 
Harkányban megélt fiatalsága, hogy Pécsről 
rendszeresen visszalátogatott, és felkereste a 
régi harkányi ismerőseit és boldog beszélge-
tésekben fejezte ki Harkány iránt meg nem 
szűnő vonzalmát. Tisztelettel és kegyelettel 
emlékezünk dr. Saortay Sándorra és dr. Sa-
ortay Tiborra, egykori harkányfürdői ifjakra, 
kik lélekben soha nem felejtették el Harkány-
ban töltött éveiket.
A Harkányfürdőről írt dokumentumot dr. 
Saortay Árpád lánya, dr. Bíró Leóné Sárika 
egy időre átadta nekem azzal a céllal, hogy 
segítséget nyújtson helytörténetünk ismere-
téhez, melyért ezúton is köszönetet mondok. 
Sárika is nagyon szereti Harkányt, hisz nem-
csak gondolatban jár vissza, hanem sokszor 
meglátogatja harkányi rokonait, Nemes Já-
nosékat. Nemesné Jettitől tudtuk meg a ha-
gyományokat is őrző, No Name éttermükben, 
hogy Sárika gyakran elsétál az ősi parkba ah-
hoz a fához, mely lelki örömet nyújt számára, 
mert azt Sárika édesapja, a doktor úr ültette. 
Javaslom, hogy emléktáblát helyezzünk ahhoz 
a fához. Jettinek nagyon kedvesek a Saortay 
családtól kapott emléktárgyak, hisz Jetti, dr. 
Saortay Árpád lánytestvérének Saortay Gizel-
lának az unokája. Amikor Sárika Harkányban 
tartózkodik, mindig felkeresi gyermekkori 
barátnőjét, Spenglernét Ilikét is, és együtt 
idézik fel Harkányfürdővel kapcsolatos régi 
idők szép emlékeit, melyek jóleső érzést - víg 
kikapcsolódást nyújtanak számukra.
Ez a megemlékezés legyen hálánk és tisztele-
tünk kifejezése dr. Saortay Árpád és kedves 
családja iránt.

Dezső László

1. 1926. június 12-én Dr. Saortay Árpád feleségével, testvérével és 
vendégeivel (balról jobbra: Saortay Gizella, Saortay Árpádné, vendégek, 
Dr. Saortay Árpád, vendégek)

2. 1929. június 14-én Saortay Sándor nagymamájával a Fürdő-park 
Rózsakertjében.
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3. 1931. július 24-én Dr. Saortay Árpád és 
felesége a két gyermekükkel a Park Rózsa-
kertjében (balról Tibor, jobbról Sándor) 5. 1937. június 26-án Balról jobbra: Saortay Sándor, Sárika, és Tibor

6. 1949. októbere: Balról jobbra:  Saortay Sándor, Saortay Sárika, Saortay Tibor.

4. 1933. március 14-én: Balról jobbra: Dr. Saortay Árpádné, Saortay Tibor, Saortay Sándor, Dr. 
Saortay Árpád
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Házasságot kötöttek:
2014. április  hó
Siszler Ágnes és Radó Roland, 2014. április 25.

Elhunytak
2014. április  hó

Kovács Istvánné Horváth Aranka, 
2014. április 06. (Terehegyi utca 25.)
Tóth Józsefné Kadia Mária, 
2014. április 10. (Terehegyi utca 9.)
Stivics Györgyné Bukovics Mária, 
2014.április 10. (Vak Bottyán utca 19.)

Gusztávné Ragályi Csilla
anyakönyvvezető

Anyakönyv

Fogadóórák májusban

Dr. Imri Sándor 
polgármester fogadóórája:
2014. június 4. (szerda) 15.00-17.00

Vargáné Kovács Mária 
alpolgármester fogadóórája:
2014. június 11. (szerda) 15.00-17.00

Dr. Bíró Károly jegyző fogadóórái:
2014. június 4. (szerda) 08.00-12.00
2014. június 11. (szerda) 08.00-12.00
2014. június 18. (szerda) 08.00-12.00
2014. június 25. (szerda) 08.00-12.00

Alig fél órás záport követően az időjárás 
is kegyeibe fogadta április utolsó napján a 
májusfaállításon megjelent szépszámú kö-
zönséget.
A rendezvény délután a helyi Big Band ze-
nekar populáris dallamaival vette kezdetét, 
majd Vanyúr Sándor köszöntőjét követően 
dr. Imri Sándor, Harkány polgármestere 
nyitotta meg, aki az idén 90. életévét betöltő 
Rozi néni, illetve a nyugdíjasklub vezető-
je, dr. Sárosi Mátyásné, Katika kíséretében 
helyezte el az első szalagokat az idei városi 
májusfa koszorúján.
Miközben a különböző céges, valamint ma-
gánfeliratokkal ellátott szalagok - amelyek 
között egy kisdiák szíve hölgyéhez írt sze-

A mesék kiemelkedő szerepéről már 
többször szót ejtettünk annak kapcsán, 
hogy egy gyermek értelmi, érzelmi fej-
lődésének elengedhetetlen része. A mese 
elrepíti a gyerkőcöt egy olyan különleges 
világba, amelyben azonosul a mesehőssel, 
beleéli magát a helyébe, együtt küzd vele, 
mind-eközben legtöbbször tudja, hogy ez 
egy képzeletvilág, és nem a valóság.

Óvodánkban 2014. április 4-én emlékez-
tünk e jeles napra, a meseírás napjára, mely 
Andersen dán meseíró születésnapjához 
kapcsolódik. A meseíró nevéhez méltó, 
színvonalas programot nyújtottunk ez alka-
lommal gyermekeknek, szülőknek, pedagó-
gusoknak egyaránt.
Programismertető: 
- a régi és új mesekönyvekből készült kiállí-
tás megtekintése
- nevelőtestületünk által írt mese ismerteté-
se a gyermekekkel
- a mesekönyv bemutatása, vásárlási lehető-
ség biztosításával
- a Kacor király című magyar népmese 
megtekintése Kovács Gábor népművész 
előadásában a művelődési házban
- „A mese szerepe, jelentősége gyermekeink 

életében” - kerekasztal- beszélgetés szülők-
kel, pedagógusokkal Kovács Gábor vezeté-
sével

A Kacor király magyar népmese Kovács 
Gábor népművész feldolgozásában és előa-
dásában igazi kincs és érték gyermekeink 
számára. Az ezt követő szülői fórum, ke-
rekasztal beszélgetés formájában, kellemes 
hangulatban, véleményeket cserélve, egy-
más gondolatainak meghallgatásával zajlott 
le.
Köszönöm a szülőknek, hogy segítették a ki-
állítás megrendezését azzal, hogy sok régi és 
új könyvből készíthettük el a gyűjteményt. 
Óvodapedagógus kollégáimnak, a mese-
írásban tevékenykedőknek, az illusztráció 
elkészítéséért volt óvodásunknak, Eickstein 
Martinának és a könyv szerkesztésében és 
a kiadásban segítőknek is köszönetet mon-
dok, hogy a harkányi óvoda nevelőtestülete 
által írt Izabella és a hétfejű sárkány című  
mesekönyvünk megjelenhetett. Bízom ben-
ne, hogy sokan fogják olvasni, jó szórako-
zást kívánok hozzá.                                   

Hauptmann Ágnes  
vezető óvónő

A meseírás napja az óvodában

Áll a város májusfája
relmes vallomása is megtalálható volt - a 
helyükre kerültek, a Zsigmondy sétány sza-
badtéri színpadán egymást érték az esemé-
nyek. Előbb a siklósi Kármentő táncműhely 
ifjú tehetségeinek tapsoltak a jelenlévők, 
majd sorra jöttek a helyi csoportok: a Harka 
dalkör, a német nemzetiség kórusa, illetve a 
Harka tánccsoport is lenyűgözte produkció-
jával az egyre gyarapodó közönséget.
Az éjszakába nyúló, vidám rendezvény záró 
részében Postás Józsi, harmonikás Márió 
fakasztotta dalra a nagyérdeműt, míg be-
fejezésként a Wery-Take együttes dallamai 
perdítették táncra a közönséget.
 

kj

Kerek évszámot, fennállásának huszadik 
évfordulóját ünnepli idén a város nyugdí-
jasklubja.
Mint azt a klubvezető, dr. Sárosi Mátyásné, 
Kati néni  a Harkányi Híreknek elmondta, 
az egykor százfős tagságot számláló közös-
ség az idő múlásával mára negyedére csök-
kent, a többség, sajnos, már csak fényké-
peken lelhető fel. Fényképeken, melyekkel 
több album tölthető meg, köszönhetően 
annak, hogy a városi rendezvényeken kí-
vül számtalan programon vettek közösen 
részt. Utóbbiak keretében a fővároson kívül 
egyebek között Szentendrén, Debrecenben, 
Gyulán – ahol kerek egy hónapot töltöttek 
el -, valamint a magyar tengernél is jártak.
A klubvezető elmondta, tevékenységük so-
rán több rendezvényt is szerveztek, amelyek 
keretében a korosztályt érintő orvosi előa-

Két évtized, temérdek program
dásokon kívül még a különböző gombafaj-
ták megismertetésére is sort kerítettek.
A jelen terveiről szólva megtudtuk, elképze-
léseik között szerepel Mohács, Baja, Szenna 
felkeresése éppúgy, mint egy közös hajóká-
zás a Dráván.
A legközelebbi közös rendezvényük pedig 
a klub legidősebb tagjának, az idén 90. élet-
évét betöltő Rozi néninek felköszöntése lesz 
május harmadik hetének hétfőjén, akivel a 
klubvezető dr. Imri Sándor polgármester 
társaságában elsőként kötötte fel a szalagot 
a város májusfájára.
Kati néni hozzátette, a klub szeretettel várja 
új tagok jelentkezését. Mindazok megtalál-
ják őket minden hónap első és harmadik 
hétfőjének délutánján a művelődési házban, 
akik szívesen vesznek részt egy baráti kö-
zösség munkájában. kj



Harkányi Hírek 2014. MÁJUS

7

A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
Meghosszabbodott 
a kiemelt pályázat 
lezárásának a határideje

Együttműködési megál-
lapodás küszöbén az ISD 
DUNAFERR Zrt-vel

A kórház a harkányi 
lakosság szolgálatában

Segítség a nőgyógyászati, 
meddőségi problémákra!

Szatellit 
konferencia a kórház 
társszervezésében

A Harkányi gyógyvíz - Egészséget adó és 
megőrző őselem című (DDOP-2.1.1/E-09-
2f-2010-0001azonosító számú) pályázat az 
eredeti tervek alapján 2014 márciusában 
zárult volna. A pályázat egy évvel ezelőtt 
kinevezett új menedzsmentje azonban - a 
főigazgató úr támogatásával - számtalan 
olyan módosítást kezdeményezett az új 
balneológiai épületszárny kivitelezésével és 
eszközbeszerzésével kapcsolatban, melyek 
az eredeti határidőn belül a közbeszerzési 
törvényeket fi gyelembe véve nem valósul-
hattak meg. Ennek érdekében a határidőt 
2014. október 30-ra módosították, amiről 
már a támogatási szerződés módosítása is 
megszületett. A kórháznak jó hír, hogy az 
új épület teljes belső átalakítás révén sokkal 
szebb, funkciójában teljesebb belsőt kap, 
melyre a projekt plusz nettó 35 millió forin-
tot kapott már eddig is pályázati támogatás-
ként, önerőigény nélkül. 

A harkányi lakosok különböző problémá-
ikra helyben is megoldást találhatnak a 
gyógyfürdőkórházban, ahol a szakrendelé-
sek mellett labor- és diagnosztikai vizsgála-
tokat is végeznek.
Jó tudni, hogy a szakrendelések esetében a 
bőr- és nőgyógyászat kivételével háziorvosi 
beutaló szükséges a reumatológia, ortopé-
dia, mozgásszervi rehabilitáció, általános 
fi zio- és mozgásterápia, neurológia, belgyó-
gyászat és kardiológia esetében.
A járóbeteg-kezelések OEP fi nanszírozot-
tan egy naptári éven belül 2 alkalommal, 
minimum 6, maximum 15 napos kúraként 
vehetők igénybe. Ehhez szakorvos által ki-
írt kezelőlap és vény szükséges. A kezelőlap 
birtokában a kórház Balneológia épületé-
ben beütemezik a kezeléseket az Ön által 
kért időpontok fi gyelembe vételével, s a kúra 
részben már az érkezés napján megkezdhe-
tő. A kezelések befejezésekor kontrollvizs-
gálaton szakorvosunk (időpont-egyeztetés 
után) záródokumentummal és további élet-
viteli tanácsokkal látja el Önt.
A melanoma világnaphoz kapcsolódóan 
ingyenes anyajegyszűrésre várják a harká-
nyi lakosokat a Gyógyfürdőkórház bőrgyó-
gyászati szakrendelésén, az alábbi napokon: 
2014. május 19., 20., 26. és 27-én  az I. sz. 
szakrendelőben 11.30-15 óra között
 Időpont a szakrendelésekre, illetve beje-
lentkezés az anyajegyszűrésre a 06/72/580-
943 telefonszámon egyeztethető.              (X)

„A balneo-fi zikoterápia lehetőségei a 
krónikus nőgyógyászati betegek ellátásá-
ban: Mit ad? – Mit vesz el?” címmel kór-
házunk és a Parádfürdői Állami Kórház 
szervezi a Magyar Nőorvos Társaság 30. 
jubileumi kongresszusához kapcsolódó 
szatellit konferenciát 2014. május 21-én, 
melyre az ország minden tájáról várja a 
kórház a szakorvosokat.

Dr. Péter Iván főigazgató az elmúlt hetek-
ben sikeresnek mutatkozó tárgyalásokat 
folytatott az ISD DUNAFERR Dunai Vas-
mű Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság munkatársaival. A megállapodás azzal 
a céllal jön létre várhatóan napokon belül, 
hogy a nagy múltú, jelentős munkaválla-
lói létszámmal rendelkező cég Harkányba 
hozza ezentúl rehabilitációs kezelés céljá-
ból azon dolgozóit, akik üzemorvosi véle-
mény alapján kórházi körülmények között 
igénylik a rehabilitációt. A megállapodás 
értelmében a 2014-es év próba időszak lesz. 
Ha az együttműködés mindkét fél részére 
előnyös, akkor 2015-től már egy hosszabb 
távú szerződés megkötése várható. 

A harkányi gyógyfürdőkórház több évtizedes 
tapasztalatait és a harkányi gyógyvíz ismert 
jótékony hatásait felhasználva teljes körű, re-
habilitációs nőgyógyászati fi zio- és balneote-
rápiás kezeléseket biztosítunk az alábbi prob-
lémákkal hozzánk forduló betegek részére:
- Ismeretlen eredetű meddőség
- Kismedencei idült gyulladások, összenö-
vések
- Endometriosis okozta panaszok rehabili-
tációja
- Nőgyógyászati műtétek utáni rehabilitáció
- A változókor okozta rendellenességek re-
habilitációja
- Pelvipathia vegetativa és egyéb alhasi kró-
nikus fájdalmakkal járó betegségek rehabi-
litációja
A nőgyógyászati, labor- és ultrahangvizsgá-
latokat követően a kezelések általában három 
hetet vesznek igénybe. Társuló reumatológiai 
betegségek esetében a reumatológiai vagy 
rehabilitációs szakorvos további vizsgálatok 
után a kezeléseket kiegészíti. A komplex nő-
gyógyászati fizioterápiás kúrát követően a 
kezelés eredményességét rendszeresen fel-
mérjük.
Járóbeteg nőgyógyászati szakrendeléseinken 
beutaló nélkül is készséggel rendelkezésre 
állunk. Korábbi leleteinek áttanulmányozása, 
nőgyógyászati szakvizsgálata után tájékoztat-
juk a fekvőbeteg osztályos előjegyzésről és az 
esetleges további teendőkről. Amennyiben 
Ön járóbetegként szeretné felvenni az előírt 
kezeléseket, ehhez rehabilitációs szakrende-
lésen kiállított járóbeteg kezelési lap szüksé-
ges. A „nőgyógyászati rehabilitációs szakren-
delés”-re történő bejelentkezéshez beutaló és 
előzetes időpont-egyeztetés szükséges. (X)
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Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 
 

Fák, csillagok, állatok és kövek  
szeressétek a gyermekeimet.  

 
Ha messze voltak tőlem, azalatt  
eddig is rátok bíztam sorsukat.  

 
Énhozzám mindig csak jók voltatok,  

szeressétek őket, ha meghalok.  
 

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,  
szeressétek a gyermekeimet.  

 
Te, homokos, köves, aszfaltos út,  

vezesd okosan a lányt, a fiút.  
 

Csókold helyettem, szél, az arcukat,  
fű, kő, légy párna a fejük alatt.  

 
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,  

tanítsd őket csillagos éjszaka.  
 

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,  
csempészd zsebükbe titkos aranyad.  

 
S ti mind, élő és holt anyagok,  
tanítsátok őket, felhők, sasok,  

 
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,  

vigyázz reájuk, hatalmas világ.  
 

Az ember gonosz, benne nem bízom,  
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.  

 
Igaz rokon, hozzátok fordulok,  

tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;  
 

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:  
szeressétek, akiket szeretek.

2014. március 28-án nagyszerű gyermek-
rendezvény bonyolítottunk le a TÁMOP 
3-1-11/12. számú pályázatához kapcso-
lódóan. Ezúttal a pécsi Bóbita bábszínház 
által összeállított kalandjáték volt a nap 
programja, amihez a helyszínül a művelő-
dési ház szolgált. A színháztér alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy a kalandhoz a hét hely-
szín felépítése térben is megfelelő legyen.  
A gyerekek nagy várakozással készültek, hi-
szen az óvónők már előzetesen fel-csigázták 
az érdeklődésüket. A hét helyszín ismert 
mesékhez köthető, ezeket a hét folyamán 
felidézték. A díszlet, a megjelenítő eszkö-
zök a Bóbita bábszín-házhoz méltóak, lát-
ványosak és esztétikusak voltak. Minden 
gyermek egy igazolópapíron gyűjthette be 
a 7 pecsétet, a próba teljesítését. Az óvónők 
kreativitásának és ötletességének köszön-
hetően a meséből is ízelítőt kaptak, tulaj-
donképpen a mesébe belelépve interaktív 
módon a mese szereplői, részesei lehettek. 
Így jutottak el Csipkerózsika várához vagy 
Hamupipőke otthonához, az aranyhal tavá-
hoz, az aranydiófához, a háromfejű sárkány 
barlangjához, Ludas Matyi vándorútjának 
állomásaihoz.
A próbatétel, a győzni akarás, a versenyszel-
lem, a vetélkedés, a bizonyítani akarás, már 
az óvodai korosztályra is jellemző. 
Ez a délelőtt erről szólt.                               

Hauptmann Ágnes

Magyarországon május utolsó vasárnapján 
1950 óta ünneplik a Gyermeknapot, de a 
hagyomány 1931-ben kezdődött, és akko-
riban egy egész héten át tartott.
Nemzetközi Gyermeknapot világszerte tar-
tanak, bár a legtöbb országban június 1-én 
köszöntik az apróságokat. Az első ünnepet 
1920-ban rendezték Törökországban, s csak 
jóval később, 1954-ben tett javaslatot az 
ENSZ az Egyetemes Gyermeknapra, mely-
nek célja a világ gyermekeinek testvérisé-
géről történő megemlékezés, a kölcsönös 
megértés, és a gyermekek jólétéért folytatott 
küzdelem. 
XXI. századot írunk, mégis ebben a pil-
lanatban is gyermekek millió élnek nyo-
morban, és vesztik életüket éhezés követ-
keztében. Gyermekek millió élnek utcán, 
család nélkül, és számtalan azon gyermekek 
száma, akik a családon belüli erőszaknak, 
a felnőtteknek az áldozatai. Hogy jó-e gye-
reknek lenni vagy sem, az nagymértékben 
függ attól, az ember fia hova született. A 
világ legszegényebb tájain a gyerekek a csa-
ládfenntartók, mert nekik kevesebb bért 
lehet fizetni, mint a szüleiknek, másutt 
fegyvert nyomnak a kis emberek kezébe és 
egymás ellen hajtják őket. Még Európában 
is találunk olyan országot, ahol az utcagye-
rekek falkákba verődve guberálnak vagy 
koldulnak. Egy társadalom fejlettsége azon 
mérhető le, hogyan bánik a gyengékkel, a 
kiszolgáltatottakkal, és ebbe a csoportba a 
gyerekek is beletartoznak.  
Mi értelme van a gyermeknapnak? Hi-
szen egy napba úgysem lehet belesűríteni 

Kalandjáték 
az óvodában

Nemzetközi gyermeknap
azt a szeretetet, azt a gondoskodást, ami-
re a világ összes gyermekének alanyi jo-
gon kellene járnia az év többi napján is. 
 
Ezeknek a világnapoknak az az értelmük, 
hogy felhívják a figyelmet valamire: a gyer-
meknap a gyerekekre.  Hogy szeressük őket, 
gondozzuk őket, tiszteljük őket, ne csak 
ezeken a napokon, hanem minden nap. A 
gyermek áldás, a gyermek felelősség.  Ne 
feledjük, ők az örökösei mindannak, amit 
most megteremtünk. 

(sbi)

“Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők 
az élet önmaga iránti vágyakozásának 
fiai és leányai. Általatok érkeznek, de nem 
belőletek. És bár veletek vannak, nem birto-
kaitok. Adhattok nékik szeretetet, de gondo-
lataitokat nem adhatjátok. Mert nekik saját 
gondolataik vannak. Testüknek adhattok ott-
hont, de lelküknek nem. Mert az ő lelkük a 
holnap házában lakik, ahová ti nem látogat-
hattok el, még álmaitokban sem. Próbálhat-
tok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok 
őket olyanná tenni, mint ti vagytok. Mert az 
élet sem visszafelé nem halad, sem meg nem 
reked a tegnapban. Ti vagytok az íj, melyről 
gyermekeitek eleven nyílként röppennek el. 
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő 
feszít meg benneteket minden erejével, hogy 
nyilai sebesen és messzire szálljanak. Legyen 
az íjász kezének hajlítása a ti örömetek for-
rása: Mert ő egyként szereti a repülő nyilat és 
az íjat, amely mozdulatlan.” 

(Kahlil Gibran)

(Fotó: Anna Geddes)
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Felejtsd el az internetet!  
Jön az ingyenes outernet

Jelenleg úgy tűnik, hogy a szolgáltatók az or-
runknál fogva vezetnek bennünket, hogy az 
általuk megszabott árakon hozzáférhessünk 
az internethez. Ám egy ambiciózus szerve-
zet, a Media Development Investment Fund 
(MDIF) azt tervezi, hogy a feje tetejére állít-
ja az online számítástechnikát azzal, hogy 
ingyenes hozzáférést biztosít az internethez 
minden ember számára a Földön.
Az outernet csapat azt állítja, hogy a világ 
népességének csak mintegy 60 százaléka fér-
het hozzá ahhoz a gazdag tudáshoz, amely 
az interneten található meg. Ennek az az 
oka, - annak ellenére, hogy széles körben 
elterjedtek a wi-fi  eszközök szerte a vilá-
gon - hogy sok ország nem képes vagy nem 
hajlandó biztosítani az emberek számára 
a szükséges infrastruktúrát az  internet el-
éréséhez. A cég terve, hogy több száz olcsó, 
miniatűr műholdat indít úgynevezett  Cu-
beSat-okat alacsony Föld körüli pályára. Itt 
minden egyes műhold adatokat fog kapni a 

05. 24. 
Oriental, LOW-KICK LIGHT CONTACT 
szabályrendszerű thai bokszverseny

05. 31.
Magyar Kutyafajták CAC kiállítása 
(csak rossz idő esetén)

06. 07.
Muay Thai Utánpótlás Magyar Bajnok-
ság

Állandó programok:

Hétfő:
16.00 - 17.30 óra: 
az U15 korosztály labdarúgóedzése
17.00 - 19.00 óra karate
19.00 - 20.00 óra aerobik

Kedd:
17.00 - 18.00 óra az U13 korosztály 
labdarúgóedzése
16.30 - 18.00 óra  az U21 korosztály 
labdarúgóedzése

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 
labdarúgóedzése
19.30 - 21.00 óra kézilabda

Kövesse Harkány Városa és az Önkormányzat napi aktualitásait és a nagyvílág híreit a Város hi-
vatalos honlapjain: www.harkany.hu, illetve a Harkányi Hírmondón, www.harkanyihirmondo.hu-n.

Kövessen minket az interneten!

Nyári kulturális 
programok

A sportcsarnok 
rendezvényei

Június

20. Német táncház
21. „Hangfürdő” zenekari koncert
27. Horvát táncház

Július

4. „Hangfürdő” Brass Dance – Slágerek 
felsőfokon
12. Magyar táncház
18. „Hangfürdő” Juhász
25. Horvát táncház

Augusztus

1. „Hangfürdő”
9. „Hangfürdő”
15. Német táncház
22. Magyar táncház
23. „Hangfürdő”

A programok 20.00 órai kezdettel a 
szabadtéri színpadon kerülnek meg-
rendezésre.

„Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,

mely nem ismer se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.”

(Babits Mihály: Hazám!)

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
tisztelettel meghív minden harkányi lakost

a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

2014. június 4-én 17 órakor

tartandó megemlékezésre a trianoni emlékműnél a Katolikus 
templomkertben.

Közreműködnek a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei.

MEGHÍVÓ

földi állomások hálózatából szerte a világon. 
Hasonlóan ahhoz, ahogy a televíziós jele-
ket vesszük, és kapcsolgatunk a csatornák 
között, az outernet az internetet fogja sugá-
rozni, és lehetővé teszi,   hogy megnézzük 
a weboldalakat. Ha minden a terv szerint 
halad, az outernet projekt következő célja 
az, hogy engedélyt kérjenek a NASA-tól a 
technológia tesztelésére a nemzetközi űrál-
lomáson. A végső cél az lesz, hogy elkezd-
jék telepíteni az outernet műholdakat Föld 
körüli pályára. Azt mondják, hogy ez 2015 
júniusában kezdődhet.

(Vasas Csaba)
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1. Sok éven át élvonalbeli úszónak számítot-
tál. Milyen állomásokon vezetett addig az 
út, mik voltak a legkedvesebb eredményeid?
1989 nyarán kerültem a harkányi víz bűv-
körébe. A szüleim akkor írattak be úszó-
tanfolyamra. 1991-től a Harkány SE igazolt 
versenyzője vagyok. Hosszú évek munkája 
után 1996 júniusában jött az első nagy si-
ker. Az országos vidékbajnokságon kétszer 
is dobogóra állhattam. Rá egy évre sikerült 
a magyar válogatottal képviselni hazánkat 
és Harkányt több külföldi versenyen, ahol 
a sok edzésnek köszönhetően megadatott, 
hogy rendszeresen döntős, illetve dobogós 
helyen végeztem. Kölyökként éltem meg, 
hogy Cseh Lászlóval számos kiélezett csatát 
vívtunk Legutolsó igazi sikerem: az egyete-
misták és főiskolások országos bajnokságán 
100 m pillangón bajnok lettem. Mert a pil-
langó az én szerelmem! Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani dr. Vlaskovits Józsefnek 
és szüleimnek, akik hozzásegítettek sport-
karrieremhez és sikereimhez!

2. Sikereid közül felsorolnál néhányat?
1996 - Országos Vidékbajnok 50 m pillan-
gó (Szeged), 1997 - Harkány Kupa 50 m 

A versenyek tekintetében jelenleg holtsze-
zon van, azonban a szakosztály már elkezd-
te a nyári felkészülést, heti 5 alkalommal 
tartunk edzést – mondta el a Harkányi Hí-
reknek Nemes János vezetőedző. Az első 
csapat 20 fővel készül, az utánpótlás 10 – 
12 fővel, a kisutánpótlás 15 fővel, melynek 
munkáját külön ki kell emelni, mivel ők 
teljesen kezdők (5-8 évesek), ám tudásukat 
a mohácsi Busó Kupán már bizonyították, 
korosztályukban a legsikeresebben szerepel-
tek a megmérettetésen. A csapat tagjai: Ábel 
Botond, Boros Zsombor, Lukács Botond, ifj. 
Nemes János, Reisz Tamás, Ahman Bence, 
Kincses Kíra, Palkó Liza, Molnár Ajsa, Mol-
nár Zsombor, Nagy Tímea és Hoffmann 
Gréta voltak.
Mint megtudtuk, a nyári időszakban zsúfolt 
program vár a versenyzőkre, havonta 2-3 
megmérettetésen vesznek részt, a kis után-
pótlás számára jelentős verseny Barcson 
és Sellyén lesz, valamint két horvátországi 
verseny is vár rájuk. A sellyei kupa egyre ní-
vósabb, míg a szerbiai Zentán rendezendő 
verseny igazából már az idősebb verseny-
zőket érinti. 
Hazai viszonylatban az első a kiskunfé-
legyházi verseny mérvadó lesz, valamint a 
szakosztálynak van egy meghívása a szerbiai 
Krusevacra is, ahova csak a legjobban telje-
sítő, arra érdemes sportolóinkat nevezzük 
– mondta Nemes János, aki hozzátette, ha 
a siklósi SE úszó szakosztálya megrendezi 
Beremenden a Szent István Kupát, azon is 
szeretnének részt venni.
Augusztusban a vajdasági Ada által idén 20. 
alkalommal megrendezendő delfin kupán 

A Harkányi Diáksport SE asztalitenisz szak-
osztályának fiatal játékosai ismét szép sike-
reket értek el 2014. április 12-én, Dunaszek-
csőn rendezett utánpótlás seregszemlén. A 
Kati Linda – Vass Anett páros egészen a 
döntőig menetelt, míg Jantal Natália – Lem-
pek Melissza párosnak aznap a harmadik 
hellyel kellett megelégednie. Ugyanez a sors 
várt a fiúkra is, a Kasuba Gyula - Hajdu Dá-
niel páros a negyeddöntőben vérzett el, el-
foglalva a 3. helyet. Egyéni versenyszámban 
folytatódott az éremvadászat: Hajdú Dániel 
és Lempek Melissza saját kategóriájukban 
harmadikak lettek.

KE

Névjegy
Nemes János

Készülődnek a harkányi úszók

Asztalitenisz

pillangó ötszörös, abszolút bajnoka, 1997 
- Diákolimpia  III. hely (Hajdúszoboszló), 
1998 - OB IV. helyezett 100 m pillangó /
Budapest/, 1998 - Zrenjanini (YUG) nem-
zetközi verseny 50 m, 100 m pillangó I. hely 
uszodacsúccsal, 1998 - Magyar utánpótlás 
válogatott 100 m pillangó (Raduljivan), 1999 
- Diákolimpia I. hely (Székesfehérvár), 1999 
- Magyar Országos Rövidpályás Bajnokság I. 
hely (Zalaegerszeg)
Ezenkívül húszszoros Baranya megye bajnok 
vagyok, illetve Tolna, Somogy, Pest megye 
bajnoki címét is megszereztem.

3. Milyen a mai kapcsolatod a sporttal?
Több évi edzősködés és oktatás után jelenleg 
kevesebb találkozási pontom van az úszással, 
de erőmhöz és energiámhoz mérten próbá-
lok mindent megtenni a kedvenc sporto-
mért.                                                               K.E.

Kerékpáros ügyességi verseny:

Helye: 
Zsigmondy sétányon a szabadtéri szín-
pad mellett

Ideje: 
2014.05.30. péntek, 14.00 – 18.00
2014.05.31. szombat, 10.00 – 13.00
2014.06.01. vasárnap, 10.00 – 12.00
          
Felhívás!

A kerékpáros verseny kvíz kérdésekből és 
egy akadálypálya leküzdéséből áll. Várjuk 
a kihívásokat kedvelő kicsiket és nagyo-
kat, akik elég ambíciót éreznek magukban 
a játékos feladatokhoz.
Válaszold meg a kérdéseket, teljesítsd a 
szintet, és tiéd lehet az elismerő oklevél 
és egy kedves emléktárgy.

Bringóhintó verseny: 

Helye: 
Zsigmondy sétányon a fürdő déli bejárata 
előtti parkolóban.

Ideje: 
2014. 06.01. vasárnap, 10.00 óra

Felhívás!

Várjuk azokat a 4 fős csapatokat, ame-
lyeknek a tagjai elég erőt és elszántságot 
éreznek magukban ahhoz, hogy teljesít-
sék a közel 2,5 km-es távot.
Szólj ismerőseidnek, barátaidnak, és 
tekerjetek együtt!

Nevezés: Előzetesen Köpösdi Eriknél a 
20-218-5894-es telefonszámon, illetve a 
helyszínen 09.45-ig.

Figyelem!
A rendelkezésre álló bringóhintók számát 
tekintve csak 3-5 csapatig tudjuk a neve-
zéseket fogadni!

KE

Harkányi 
boszorkányságok
2014. május 30-31. – június 1.

– mivel azon annak kezdete óta a harkányi 
csapat rendszeresen részt vesz – a város ve-
zetői mellett kiemelt meghívottként szere-
pel a harkányi úszószakosztály. Augusztusi 
program továbbá a fedett uszoda nélküliek 
országos bajnoksága, melyen az elmúlt négy 
év hagyományaihoz híven sikeresen szeret-
nének szerepelni.
A tervekről szólva a vezetőedző elmondta, a 
DSE szeretné felújítani a boszniai Lukovac 
úszószakosztályával a kapcsolatot, melyet a 
déli szomszéd település egyesülete kezde-
ményezett.
A nyárutón pedig következik a Harkány 
Sprint, a déli régió legnagyobb nyitott uszo-
dás versenye, ami az előző évek tapasztalata 
alapján, a szüreti fesztiválra ide látogató tu-
ristákon kívül további 1000-1500 vendéget 
jelent önmagában a városnak. Remélhetőleg 
az országosan is kiemelt megmérettetés is-
mételt lebonyolítását a város és a gyógyfür-
dő vezetői mellett a helyi vállalkozói réteg 
is támogatja, miként azt az elmúlt 28 évben 
is tették – mondta Nemes János.                 kj

A kis csapat Financsek Gábor olimpikonnal
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Borászatokkal – melyek között még Hajósról érkezett pincészet is 
megtalálható volt – és kézművesekkel népesült be május elején a 
Bartók Béla úti szökőkút környéke az idén első alkalommal meg-
rendezett Fröccsliget alkalmából.
A kétnapos rendezvényen a jóféle nedűkhöz természetesen zene 
is dukált, a közönséget ezúttal a Cozombolis és a Nihil Chips ze-
nekar, valamint Szűcs Antal Gábor és Tátrai Tibor duója szóra-
koztatta.
A programsorozat második napján sajnálatos módon közbeszólt 
a szeszélyes időjárás, az egész nap szakadó eső ellenére azonban 
pódiumra lépett Rudán Joe és Kalapács József a kitartó rajongók 
örömére.                                                                                               kj

Fröccsliget a város 
szívében




