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Amikor beköszönt az új esztendő, még 
nem tudhatjuk, milyen lesz majd óévnek. 
Csak kívánjuk, hogy hozzon békességet, 
boldogságot, egészséget és tisztességes 
megélhetést mindazoknak, akiket szere-
tünk. Egyetlen olyan új évre sem emlék-
szem, amelyikre azt mondták volna, hogy 
könnyű lesz, és egyetlen olyan búcsúz-
tatott esztendőt sem tudok mondani, 
amiben ne lehetett volna találni valami 
szépet, valami jót és sikereset. Senki nem 
mondta 2014-ről, hogy az egy könnyű év 
lesz. Mégis, ha Harkányra gondolok, és 
visszatekintek a mögöttünk hagyott 
tizenkét hónapra, azt kell mondanom: nem 
volt az egy hiába való esztendő.
Október 12-én Önöktől bizalmat kaptunk, 
ezzel a bizalommal együtt egy új családot 
is, melynek több mint négyezer tagja van. 
Ennek a mi nagycsaládunknak számos 
közös vágya, reménye van. Ezek a leghét-
köznapibb dolgoktól kezdve a legmélyebb 
érzületekig terjednek. Vágyunk arra, hogy 
itthon érezzük magunkat városunkban, 
ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol 
vannak barátaink, ahol biztonságban 
tudhatjuk magunkat, gyermekeinket és 
szüleinket. 
Nem hiszem, hogy akad olyan ember, aki 
nem új célkitűzésekkel kezdené az újévet. 

Az ember alapvető tulajdonsága, hogy 
vágyik a megújulásra, akarja a szebbet, a 
jobbat. Vajon van-e olyan, aki egy új 
esztendő kezdetén ne mérlegelné az elmúlt 
évet, és ne készítene összegzést annak 
hibáiról, erényeiről?
Minden számvetés eredménye egy újabb 
cél megfogalmazása, melynek elérése 
egyre nehezebb. Az evolúció által belénk 
kódolt fejlődés természetéből adódóan 
hajlamosak vagyunk a mércét egyre 
magasabbra helyezni, ezáltal saját 
képességeinket és teherbírásunkat próbára 
téve egy önmagunk és a környezetünk által 
generált versenyben részt venni. Ha ered-
ményesen vesszük ezeket az akadályokat 
akkor sikeresek leszünk. Városunk az 
elmúlt húsz évben ezt a felemelő érzést 
nem sokszor élhette át. Idén ősszel 
változott a helyzet, polgáraink nagy 
többsége nem valami és valaki ellen, 
hanem meghatározott emberi értékek 
mellett döntöttek.
Mi, emberek nem vagyunk egyformák. 
Eltérőek személyes ambícióink, terveink, 
értékeink, másképp gondolkodunk. Abban 
viszont mindannyian egyetértünk: szeret-
nénk az újév napjait nagyobb szeretetben, 
több boldogságban, jobb egészségben, 
biztosabb egzisztenciában eltölteni. Én 

magam sem szeretnék mást. Úgy érzem, 
hogy ebbe az újévi köszöntőbe, az 
Önöknek szánt gondolataimba nem illik 
bele, hogy pénzügyi, gazdasági, önkor-
mányzati, városi problémákról beszéljek. 
Ezek voltak, vannak, lesznek, de higgyék 
el, a teljes képviselő-testülettel azért 
dolgozunk, hogy orvosoljuk gondjainkat, 
tervezzük a jövőt. Minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy jobbá tegyük városunkat. 
Azt azonban be kell látnunk, hogy egyik 
pillanatról a másikra lehetetlen behozni 
több évtizedes lemaradást. 
Úgy vélem kellő önbizalommal vághatunk 
neki a jövendő évnek. Mi a jövő évet 
lehetőségnek látjuk, lehetőségnek, hogy 
céljainkat megvalósítsuk. A folyamatban 
levő ügyeket lezárjuk, és újabbakba 
kezdjünk. Mindezt a teljes képviselő-
testülettel összefogva, egy irányba ha-
ladva. Harkány fejlődésének irányába. 
Mind a 6 képviselő és jómagam nevében 
szívből köszönöm a bizalmat, amit 
kaptunk Önöktől! Igyekszünk bizalmukra 
rászolgálni, és a település összetartását és 
gazdasági erejét növelve jelentős fejlődést 
elérni! Köszöntsük a jövőbe vetett hitünk-
kel az újesztendőt! Mindannyiuknak 
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!

Baksai Endre Tamás polgármester

Kedves Harkányi Polgárok!
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Napelemes rendszer a művelődési háznál
és az általános iskolánál
Harkány Város Önkormányzata 29 
632 257 forintos uniós támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv KEOP-
4.10.0/A, Helyi hő-, és villamos-
energia igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal című pályázati 
konstrukció keretében napelemes 
rendszer telepítésére.
A műve lődés i  ház  j e l en tős 
áramfogyasztással bír, változatos 
és folyamatos kihasználtság során 
a villamosenergia fogyasztása 
megnövekedett. Ennek finan-
szírozása az üzemeltető számára 
egyre nagyobb terhet jelentett, 
ezért az önkormányzat a műve-
lődési ház épület energetikai 
fejlesztésére pályázatot nyújtott 
be. Az elképzelések megvaló-
sítására vissza nem térítendő 
támogatást nyert így az önkor-
mányzat napelemes rendszert 
telepíthetett annak érdekében, 
hogy az intézmény villamos 
energia fogyasztásának jelentős 
része 2014. év végétől már meg-
újuló energián alapuljon.
Harkány az évtizedes fejlődési 
pályájának új szakaszában - a hazai 
és az EU stratégiájával összhang-
ban – véghezvitt energetikai 

korszerűsítés során 100 %-ban 
támogatói hozzájárulással valósí-
totta meg sikeresen a napelemes 
fejlesztést. A beruházás keretében a 
Kedvezményezett  34,56 kW 
összteljesítményű áramtermelő 
napelem panelek elhelyezését 
hajtotta végre. Ezek a napelemek 
lehetővé teszik az épület teljes 
energia fogyasztásának 87 %-át, 
így az önkormányzat számára 
folyamatos, tartósan átcsopor-
tosítható megtakarítást eredmé-
nyeznek. Hasonló rendszer került 
kialakításra a Kitaibel Pál Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola esetében is, ott egy 17,2 
kw-os teljesítményű kapott helyet. 
A projekt keretében 15 278 659 Ft 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert el az önkormányzat.
A pályázatoknak és az ezek által 
elérhető fejlesztéseknek köszön-
hetően Harkány Város Önkor-
mányzata a környezettudatos 
hozzáállásáról tudja biztosítani a 
lakosságot, a fejlesztéssel példát 
mutathat arra, hogy a közhasznú 
intézmények is működhetnek 
gazdaságosan és nem utolsó sorban 
környezet kímélően. A beruházás 

környezetvédelmi szempontból 
azért jelentős, mert az energia 
megtermelése során a környe-
zetterhelés minimalizálódik.
Reményeik szerint pedig a be-
ruházások emellet t  je lentős 
marketing értékkel is rendel-
keznek, mivel ezáltal a jövőben 
további környezetvédelmi beruhá-
zásokat tervező befektetőket 
vonzhatnak a térségbe; illetve 
ösztönözheti a lakosság szemlé-
letváltását és a megújuló energia-
forrást hasznosító rendszerek 
elterjedését is.
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Újra a Nyugdíjas Expón

A tavalyi évhez hasonlóan a Har-
kányi Turisztikai Egyesület a  
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kö-
zösen részt vett a 2014. december 
5-6-án megrendezett „Nyugdíjas 
Expón”.  A három és négycsillagos 
szállodák közös kedvezményes 
ajánlatán kívül a Thermál Hotel 
Harkány****, a Dráva Hotel 
Thermal Resort****, a Komfort 
Hotel Platán***, a megújuló Xavin 
Hotel**** és a Termál Kemping 
Harkány népszerűsítette szolgál-
tatásait külön a „szép korúaknak” 
összeállított  ajánlatokkal. A Har-
kányt és Harkány környékét bemu-
tató kiadványok között szerepeltek 
harkányi szálláshelyek ismertetők 
is.
Az érdeklődők  kóstolót kaphattak 
egy pohár gyógyító víz formájában 
az Európában  egyedülálló össze-
tételű ásványvízből, ezzel népsze-
rűsítve Harkány vizének különle-
gességét és kedvező hatását. 

A naponta két alkalommal ren-
dezett sorsoláson értékes harkányi 
ajándéktárgyakat lehetett nyerni. A 
nyereményeket stílusosan Miku-
lás-zsákból húzták ki a résztvevők.

A stand látogatottsága még a 
tavalyi évet is felülmúlta. Örömmel 
tapasztalták a kiállítók, hogy sokan 
ismerősként üdvözölték őket, 
hiszen ha nem is Harkányban, de a 
környéken már vendégeskedtek, és 
persze akadtak olyanok is, akik 
számára még felfedezendő a régió 
és a harkányi gyógyvíz.
Segítette az érdeklődés felkeltését 
néhány itt járt, már gyógyult láto-
gató is, akik a Harkányi Gyógy-
fürdőkórház  beutaltjaként ta-
pasztalhatták meg a víz jótékony 
hatását és a személyzet hozzáértő 
munkáját.   
Nem kétséges, hogy jövőre újra 
ugyanitt találkozunk.

TDM

Anyakönyv
2014. november hó
Születtek 
Tihanyi Nadin 2014. november 05. 
(Harkány, Jókai u.37.)
S z a b ó  R o b i n  Z a l á n  2 0 1 4 . 
november 15. (Harkány, Kossuth 
Lajos utca 61-63.)
Elhunytak
Stroh Cecilia 2014. november 26. 
(Harkány, Hársfa tér 1.)
Házasságot kötöttek
Horváth Brigitta és Kiss Sándor 
2014. november 08.
Zsiros Irma és Fridrich János 2014. 
november 21.
Gusztávné Ragályi Csilla Blanka 
anyakönyvvezető

Ukrán vendégek
A Magyar Turizmus Zrt. szerve-
zésével a Harkányi Turisztikai 
Egyesület támogatásával 16 fős 
ukrán orvoscsoport vendéges-
kedett Harkányban 2014. decem-
ber 8-9-én.
A résztvevők orvosok nagy része 
bőrgyógyász szakorvosokból állt, 
de a résztvevők között számos más 
rehabilitációs szakorvos is volt, 
akik nagy érdeklődést mutattak a 
gyógyvízre alapozott egyedi gyó-
gyítási eljárási lehetőségek és 
kezelések iránt. 
A résztvevőknek a kórházat és a 
kezelési lehetőségeket Dr. Malmer 
Nagyezsda és Dr. Jagicza Anna 
mutatta be. A látogatás során 
meghívást kaptunk egy március-
ban megrendezésre kerülő ukrán 
bőrgyógyászati szakkonferenciára, 
ahol előadást tarthatunk a harkányi 
kezelésekről.



2014. december

4

Harka 
angyala

Édes kicsi angyal
szívében fájdalommal,
útnak indult a völgybe,
hol kis fények égtek körbe.

Csöpp kis fehér szárnya
alig mozdult bánatába,
de az apró falu fénye
lett pici lelke reménye.

Felcsillant a szép szeme,
s visszatért szárnya élete,
elszállt minden bánata,
az ünnep lett a vigasza.

Karácsonyt ünnepeltek a faluban,
vidámság ült a kapuban,
kicsi Jézus megszületett,
angyalkának öröme lett.

Magányának híre se már,
ott egy hely, hol szeretet vár
meleg otthon, gyengéd féltés,
sok igazi, meghitt érzés.

Boldog már a kicsi angyal,
szíve is hevesebben dobban,
sok jó ember befogadta,
s szeretetben megtartotta.

Ott csillog egy arany gömbben,
mindenki legnagyobb örömében,
gyermeki kezek érintik,
a fénybe apró lelkek kísérik.

Kovács Ágnes

Mikulás-napi meglepetések
December 5-én, délelőtt, két hely-
színen, a város óvodájában, illetve 
az általános iskola egyik tagozatos 
osztályában is meglepetések várták 
a fiatalokat.
Az óvodában (amelynek új szárnya 
a szülői munkaközösség példás 
összefogásának eredményeként 
csodálatos környezetet varázsolt a 
jeles eseményre) személyesen a 
Mikulás – akit a több csoportban 
eléje járuló gyermeksereg versek-
kel, dalokkal köszöntött - adta át az 
apróságoknak az ajándékokat.
A Kitaibel Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola SNI 
tagozatos diákjaihoz – épp az 
óvodai elfoglaltsága miatt – vi-
szont a Mikulás „megbízottjai”, a 
Harkányi Patróna Egyesület kép-
viselői vitték el az ajándékokat, 
akiket a nebulók szintén verssel és 
dalokkal köszöntöttek.
A napi meglepetések sora délután is 
folytatódott, ugyanis ebben az 
évben Harkányban gyűlt össze a 
világ összes Mikulása, akik ezúttal 
már személyesen jutatták el a város 
ajándékait a településen élő gyer-
mekeknek.

Műsoros adventi gyertyagyújtás
D e c e m b e r  1 4 - é n  d é l u t á n  a 
Gyógyfürdő márványtermében a 
Kitaibel Pál Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 3. osz-
tályos tanulói karácsonyi műsorral 
kápráztatták el produkciójukkal a 
városba érkezett vendégeket a fürdő 
idei, adventi programsorozatának 
keretében.
A rendezvénysorozatot ebben az 
évben a város Harka Dalkörének 
fellépése zárta, amely 21-én lépett 
közönség elé.
Az idei adventi gyertyagyújtások 
alkalmával fellépő csoportok min-
den alkalommal szép sikert arattak a 
kikapcsolódást, gyógyulást kereső 
vendégek körében.
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 És a Télapónak ki ad ajándékot?
- Kapusi bácsi! Kapusi bácsi! Már csak 
egyet alszunk, és itt a Télapó! - rontott be 
lelkesen a kis ház ajtaján Boglárka.
- Szervusz, kislány! - köszöntötte az 
öregember, elnézően mosolyogva Boglár-
ka szeleburdiságán. - Gyere ide és mesélj, 
mit kértél a Télapótól!
Boglárka fürgén odaszaladt az öreg 
Kapusihoz, és kényelmesen az ölébe 
fészkelte magát.
- Nagyon jó voltam az idén - mondta, és 
ujjain számolni kezdett. - Jól tanultam, jól 
is viselkedtem, sokat segítettem anyunak 
és apunak, mindig szót fogadtam - itt egy 
kicsit megakadt a felsorolásban -, vagy 
legalábbis majdnem mindig - helyesbített -
, de azért igazán jó voltam, és … és most 
biztosan megkapom, amit szeretnék…
- És mit szeretnél?
- Egy csodálatos, nagy babát. Akkora mint 
én - tárta szét apró kezeit a kislány - gyö-
nyörű szőke haja van, kék szeme, és … és 
meglátod, nagyon megszereted majd te is.
- Aztán arra gondoltál-e már, hogy a 
Télapónak ki ad ajándékot? - kérdezte 
váratlanul Kapusi bácsi.
- A Télapónak? - csodálkozott Boglárka. - 
De hát neki nem kell ajándék, hiszen tele 
van a puttonya mindenfélével. Azt vesz ki 
belőle magának, amit csak akar.
- Azért az nem úgy van ám, Boglárka! A 
Télapó egész évben gyűjti a sok ajándékot 
a gyerekeknek, tömi tele a puttonyát. A 
végén aztán semmi sem marad neki, hiszen 
nem magáért gyűjtöget, hanem a gyerekek 
örömére. Te szeretsz ajándékot kapni, 
Boglárka?
- Igen, nagyon!
- Na látod! Szegény Télapó is biztosan 
örülne, ha valaki gondolna rá. De hát a 
Télapónak ki ad ajándékot!? - ismételte 
meg a kérdést Kapusi bácsi, és mosolygó 
szemmel, várakozva nézett a kislányra, aki 
láthatóan elgondolkodott a hallottakon.
- Szegény Télapó! - mondta kisvártatva 
Boglárka. - Tényleg nagyon rossz lehet 
neki!
- Gondold csak el - folytatta az öreg -, 
milyen magányos lehet a Télapó egész 
évben. Még a gyerekek se gondolnak rá, 
csak ilyenkor, amikor ajándékot várnak 
tőle! Aztán ha megkapták - el is felejtik 
hamar, mintha ott se járt volna.
- Jó estét, Kapusi bácsi! - nyitott be az ajtón 
váratlanul egy magas, bajuszos fiatal-
ember, furcsa, kis zöld kalapban. - Mit 
szól, milyen szép fehér telünk van! Így 
aztán biztosan idetalál a Télapó a szánjá-
val, igaz-e kislány?
- Szervusz Kálmán! - köszöntötte az öreg. - 
Mi járatban erre, hol még a madár sem jár? 
Legfeljebb csak ilyen pelyhes kiscsibe - 
pillantott Boglárkára szeretettel.

- Csak benéztem, hátha meggondolta 
magát a festmény ügyében.
- Nem eladó! - rázta meg a fejét Kapusi 
bácsi.
- Ugyan már, minek az a téli tájkép 
magának, mikor itt van az igazi, hami-
sítatlan hórengeteg! Csak ki kell néznie az 
ablakon!
- Mondtam már neked Kálmán, hogy ez 
emlék apámtól. Ez az utolsónak festett 
képe maradt csak meg az egész gyűjtemé-
nyből. Ezt pedig nem adom el.
- Hát, ha mégis meggondolná magát, csak 
szóljon! Tudja, hogy bármikor jó árat adok 
érte - mondta a fiatalember, majd mege-
melte kalapját és távozott.
- Milyen képről beszéltetek? Megnéz-
hetem? - ugrott fel Boglárka.
- Gyere, megmutatom.
A szomszéd szobában Boglárka még 
sosem járt. Egyszerű kis szobácska volt, 
középen, a fal mellett egy öreg, rozoga ágy 
terpeszkedett méltóságteljesen, felette egy 
festmény, díszes keretben. A kép egy téli 
tájat ábrázolt. A szikrázó hóval borított 
fenyőfák büszkén ágaskodtak az ég felé, s 
a magasból letekintve őrizték a fehérben 
pompázó dombokat. Boglárka meg-
hatottan álldogált az ágy lábánál, egy 
kopott karosszék mellett. Kezét az öreg-
ember tenyerébe csúsztatta, s halkan 
suttogott. - De hiszen ez a Télapó otthona! 
- és szinte hallani vélte a rénszarvasok 
húzta szán dallamos csengőit.
- Bizony! - mondta Kapusi bácsi. - Ha 
ránézek erre a képre, nekem is gyakran 
eszembe jut a Télapó. Néha úgy érzem, 
mintha én ülnék a szánon, s száguldanék 
csilingelve, egyenesen ide… a gyerekek-
hez…hozzád…
- Na, elég az ábrándozásból! - váltott 
hirtelen hangnemet az öregember. - Ideje 
hazamenned! Gyere, elkísérlek! Gyorsan 
sötétedik, édesapád már biztosan vár.
Valóban, Boglárka apja a kertkapuban 
álldogált.
- Adjon Isten, jó estét! - üdvözölte meleg 
hangon Kapusi bácsit, s eszébe jutottak 
szülei, akik hajdanán ugyanígy várták őt 
téli estéken a ház előtt. Mert az öreg 
Kapusi bizony őt is a térdén ringatta 
valamikor, s ő hosszú, boldog estéket 
töltött nála, csodálatos történeteit hall-
gatva.
- Jó estét neked is, fiam! Aztán mit hoz a 
Télapó ennek a kis fruskának? - bökött 
Kapusi bácsi a házba szaladó kislány felé. - 
Mert nagyon várja ám a holnapot!
- Tudom - sóhajtott Boglárka édesapja. - 
Egy óriási babára vágyik. Nagyon 
csalódott lesz szegény, mert sajnos nem 
vehetjük meg neki. Tudja Kapusi bá', a 
gyárnak nehezen megy, kevés a munka, és 

hát meg kell néznünk alaposan, mire 
költjük a pénzt. Ilyen drága babára sajnos 
most nem telik. Talán jövőre.
- Pedig hát szomorú lesz a kisasszony a hőn 
áhított baba nélkül - mondta elgondol-
kodva Kapusi bácsi. - De talán a Télapó 
majd megkönyörül rajta - tette hozzá 
rejtélyesen. - Na, minden jót fiam, és 
nyugodalmas jó éjszakát!
- Minden jót! - búcsúzott az édesapa is, és 
szeretettel nézett a lassan elbicegő öreg 
után. “Gondolkoztál-e már azon, hogy a 
Télapónak ki ad ajándékot?” ötlöttek föl 
hirtelen Kapusi bácsi egykori szavai. 
Eszébe jutott az a hosszú, emlékezetes 
éjszaka, amikor órákon keresztül faragta a 
Télapónak szánt sípot. De régen is volt 
már!
- Képzeld! - fogadta a felesége, mikor 
belépett a házba. - Ez a lány a fejébe vette, 
hogy ajándékot készít a Télapónak! Talán 
azt hiszi, hogy így biztosan megkapja a 
babát.
- Hagyd csak, hadd csinálja! Legalább 
megtanulja, hogy nemcsak kapni jó, de 
ajándékozni is legalább akkora öröm.
Boglárka nagy odaadással dolgozott egész 
éjjel. Egy rajzlapot vett maga elé, és a 
Télapó otthonát, a fehéren szikrázó, havas 
tájat festette meg. A kép közepén ott 
pompázott a rénszarvasok húzta szán, rajta 
a vidáman integető, piros ruhás Télapóval.
Mikor elkészült, óvatosan belegöngyölte a 
képet a csizmájába, és a csillogóra tisztított 
lábbelit a ház ajtaja elé tette.
Másnap reggel Boglárka izgatottan rohant 
öreg barátjához.
- Kapusi bácsi! Kapusi bácsi! Nézd csak, 
megkaptam a babát!
- Igazán gyönyörű - dicsérte az öregember. 
- Majdnem olyan szép, mint te vagy.
Boglárka titokzatosan odahajolt Kapusi 
bácsihoz. - Én is készítettem ám egy 
ajándékot a Télapónak! Hogy ne érezze 
olyan egyedül magát! De most szaladok! - 
mondta, és már fogta is a kilincset. - 
Megmutatom a többieknek is a csodálatos 
babámat! Csókolom! - intett, és már ott 
sem volt.
Az öreg Kapusi derűsen nézett az önfeledt 
kislány után. Egy darabig még álldogált az 
ablakban, gyönyörködött a behavazott 
tájban, majd hálószobájába ment és 
kedvenc karosszékébe te lepedet t . 
Pillantását az ágy fölötti falra vetette.
A falról hiányzott a kép.
Helyében egy gyermeki elfogulat-
lansággal festett papírlap függött: egy téli 
táj, középen a vidáman integető Télapóval. 
- Hosszú ideje ez a legszebb teled, Télapó! 
- suttogta maga elé Kapusi bácsi, és a 
meghatottság könnycseppei lassan gör-
dültek alá évgyűrűktől barázdált arcán.

Tarcsai Szabó Tibor
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PR-díjas Harkányfürdő és a 
gyógyító ölelés!
Sándor Imre díjjal, a Magyar PR 
Szövetség rangos elismerésével 
jutalmazták Harkányfürdő komp-
lex kommunikációs kampányát, a 
„Harkányfürdő, a gyógyító ölelés” 
című projektsorozatot. Az alapítása 
óta harmadik alkalommal átadott 
elismerés a legjobb hírnévme-
nedzsment és kommunikációs 
kampányokat díjazta. 

A nyertes kampány lebonyolítása 
során a projekt fő célkitűzése volt 

visszarajzolni Harkányfürdőt az 
elismert és népszerű magyar-
országi fürdővárosok térképére. Az 
intenzív sajtómunka mellett a 
kampány során kiemelt figyelmet 
kaptak a web 2.0-ás megoldások, 
az interaktív megmozdulások, 
flashmobok, a lakosság és tu-
risztikai, gyógyászati szakma be-
vonása, valamint az értékesítést 
segítő eszközök kialakítása.

FP

Megérkezett a Fizetési Pont 
szolgáltatás Harkányba

Kiskunhalas, Hajdúnánás, Haj-
dúböszörmény után megérkezett 
Harkányba is a Fizetési Pont 
szolgáltatás. 
A Fizetési Pont szolgáltatás 
használatával radikálisan csök-
kenhetnek a készpénz alapú fiz-
etések miatt keletkező költségek, 
igazi megoldást jelenthet a csekk 
fizetés modernizációjában és a 
lakosság számára még számtalan 
extra szolgáltatás érhető el rajta.   
A Fizetési Pont szolgáltatás ma-
gánszemélyek és vállalatok számá-
ra fizetési kártyát kínáló új pénz-
ügyi szolgáltatással indul és a 
legújabb generációs, intelligens 
kereskedői POS terminálokkal 
igyekszik rohamos változást elérni 
a készpénzhasználat csökkentése 
terén. Ehhez első körben egy 
országos Fizetési Pont hálózat 
gyors kiépítését kezdte el, első-
sorban vidékre koncentrálva. 

A magyarországi bankkártya piac 
és a kereskedelmi kártyaelfogadás 
az Európai Unió átlagához és a 
közép-kelet európai országokhoz 
képest is jelentős elmaradást mutat. 
Bár az MNB adatai szerint 86 ezer 
bankkártyás fizetési terminál 
működik az országban, a keres-
kedői elfogadóhelyek száma pedig 
a 65 ezerhez közelít, a terminálok 
nagy része hipermarketekben, 
benzinkutakon található, a kis-
kereskedelmi üzleteknek csupán 
harmada rendelkezik bankkártyás 
fizetési terminállal. Különösen 
nehéz egy-egy kistelepülésen 
kártyával fizetni, ott is csak a nagy 
láncok üzleteiben van rá lehetőség, 
míg a helyi kisboltok nincsenek 
erre felkészülve. Ebben a szeg-
mensben tervez pozitív fordulatot 
elérni a Fizetési Pont szolgáltatás 
elsősorban a kistelepülésekre 
koncentrálva, az új szolgáltatással 

csökkentve a hazai készpénz-
használat volumenét.
A Fizetési Pont szolgáltatás meg-
valósítása három cég együtt-
működéséből jön létre. A P.O.I. 
Partner Terminálüzemeltető Kft., 
az Országos Fizetési Szolgáltató 
Zrt. és a szolgáltatás országos 
infrastruktúrájának kiépítéséért 
felelős Országos Kereskedelmi 
Partner Zrt. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy a 
pénzpiaci  területen új  szol-
gáltatások megjelenését az Európai 
Unió is ösztönzi. A szolgáltatás 
bevezetését a cégcsoport 2 éve 
készíti elő, a rendszer élesítéséhez 
szükséges mintegy 1,650 milliárd 
forintot a társaság saját erőből, EU 
pályázati forrásból és a Széchenyi 
Tőkealap (SZTA) társbefekte-
tésével finanszírozza.
Bővebb információ:
www.fizetesipont.hu

Idejében szólunk!
2015-ben január 24-én, szombaton

kerül megrendezésre az
általános iskola szervezésében a

SZÜLŐK BÁLJA

Új könyvek a
Városi 
Könyvtárban
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Közmeghallgatás a német 
nemzetiségi önkormányzatnál

A közmeghallgatáson – melyen 
megjelent Baksai Endre Tamás 
polgármester és Remmert Ferenc 
alpolgármester is - Somogyi 
Lászlóné elnökhelyettes köszön-
tötte a megjelenteket és egy 
szomorú bejelentést tett: egyik 
tagjuk két nappal az előbb súlyos 
betegség miatt elhalálozott. Emlé-
kére egyperces, néma felállással 
adóztak.
Ezt követően Hazenauerné Staub 
Erika elnök tájékoztatta a tagságot, 
hogy a HNNÖ 2014. évi költség-
vetése két nagyobb, a magyar 
államtól érkező támogatásból 
tevődött össze: állami támoga-
tásból 270.710 Ft, míg feladatalapú 
támogatásból 804.089 Ft.
További bevételt jelentett az 
önkormányzatnak Hazeanuer 
György, volt képviselő felajánlása 
375.000 forint értékben, illetve a 
pályázatból származó támogatás 
100.000 ,Ft (Förderung des Ausbau 
von überregionalen Kontakten aus 
Mittel des BMI), valamint az előző 
évi maradvány pénze az önkor-
mányzatnak: 137.978 Ft.
A BMI pályázatról tudni kell, hogy 
a magyarországi német nemzeti-
ségi önkormányzatoknak írták ki, 
az egymás közti kapcsolatok 
kiépítésére. A harkányi önkor-
mányzat ezt összekötötte a Sze-

rencsen megrendezett, málenkij 
robotra elhurcoltak 70 éves 
évfordulójára rendezett országos 
konferencián való részvétellel, 
ahol a település környékén több 
német nemzetiségi önkormány-
zatot is felkerestek.
A Harkányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a Rátkai Német 
Nemzetiségi Önkormányzattal 
épített ki kapcsolatot, mely azért is 
jelentős, mivel Magyarországon ez 
az egyetlen olyan nemzetiségi 
önkormányzat, amely egyben 
települési önkormányzat is.
 Mindez egyben zarándokút is volt, 
Sárospatakon a Minorita temp-
lomban vettek részt német nyelvű 
istentiszteleten.

Ezüst 
minősítés
A Kitaibel Pál Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola mos-
tani és egykori növendékei a 
Budapesten, 2014. október 25-27. 
között megrendezett Budapest 
Csillagzata XIII. Nemzetközi 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Fesztiválon ezüst fokozatú minő-
sítést kaptak. Modern balett kate-
góriában Balanescu Quartet ze-
néjére készített Játék-kép(p) című 
koreográfiát Fekete Krisztina, 
Molnár Hanna és Masa Dóra Sára 
adta elő. Felkészítő tanáruk: 
Masáné Bali Barbara.

KJL

Avató 
ünnepség

December 19-én délután Baksai 
Endre Tamás polgármester adta át 
rendeltetésének a művelődési 
háznál, az egykori Tourinform 
Iroda helyiségében létesített 
gyermek játszóházat az intézmény 
idei adventi programsorozatának 
keretében.
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

Közös erővel
2014. decemberében a Pécsi Éltes 
Mátyás  Egységes  Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény 
Speciális Szakiskola és Kollégium, 
valamint a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórház közös 
programot hirdetett. Az együtt-
működés keretében először a pécsi 
asszisztensek látogatták meg in-
tézményünket, ahol ergoterápiás 
előadáson és foglalkozáson volt 
lehetőségük részt venni. Ezt kö-
vetően kollégáink keresték fel az 
iskolát, ahol zenés, valamint kutyás 
terápiát nézhettek meg. Az Éltes 
Mátyás igazgatója és a gyógyfürdő-
kórház csapata a jövőben is tervezi 
a közös munkát és a kooperációt.

Télapó itt van!
2014. december 4-én a Mikulás 
szánja megérkezett a Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdő-
kórházba. Az ünnepségen részt 
vettek a harkányi Kitaibel Pál 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjai, akik 
színvonalas zenei előadással 
örvendeztették meg a gyerekeket. 
Később a Vén Szakállas és kis 
segédei kiosztották az ajándékokat, 

mely során minden kis lurkó 
személyes dicséretben részesült. A 
kicsik közül sokan meglepetéssel 
készül tek  a  Télapónak ,  ak i 
számtalan gyönyörű rajzot és 
kollázst kapott.
Az ünnepség keretein belül 
lehetőség nyí lo t t  kézműves 
foglalkozásra is, melyet a szülők és 
gyermekeik egyaránt nagyon 
élveztek.

Kiemelkedő év a Gyógyfürdőkórházban
A feszes gazdálkodásnak, a strukturális 

átszervezéseknek köszönhetően vára-

kozáson felülien eredményes évet zár a 

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógy-

fürdőkórház. Az utóbbi években pél-

dátlannak számító gazdasági sta-

bilitáson túl az intézmény további piaci 

erősödését igazolják a megvalósult 

beruházások. A stratégiai törekvések-

kel összhangban létesített új külföldi 

partnerkapcsolatok újabb mérföld-

követ jelentenek a kórház életében.

Dr. Péter Iván Antal, a Zsigmondy Vilmos 

Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit 

Kft. ügyvezető főigazgatója újságírók 

előtt számolt be december 12-én, 

pénteken, Harkányban a kórházban folyó 

szakmai munkáról,  az elért  ered-

ményekről, a közeljövő legfontosabb 

kihívásairól. Hangsúlyozta: az egész-

ségügyi intézmény nagymértékben 

javított üzemi eredményén szilárd alapot 

nyújtva az éves előirányzat teljesítéséhez. 

Az is elhangzott, hogy nagy reményeket 

fűznek a nemrég elkészült épület-

bővítményhez és az új épületszárnyhoz, 

ahol európai színvonalon, modern, 

szállodai körülmények között kezelik 

majd a pikkelysömört és annak társ-

betegségeit.

„Egy régóta dédelgetett álom valósult 

meg a projekttel, mely az egész város 

számára élénkítő hatással lehet mind 

gazdasági, mind turisztikai téren. A 

beruhá-zásnak köszönhetően kórházunk 

évente akár több száz hazai és külföldi 

páciens számára nyújthat megoldást 

pszoriázisos, mozgásszervi és nőgyó-

gyászati panaszaik kezelésére. Külön 

öröm, hogy elkészült az új kardiológiai és 

neurológiai járóbeteg-ellátó épület-

egységünk is, és betegeink birtokba 

vehették a felúj í tot t  ét termünket . 

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy új 

épület-szárnyunk megfelelő kihasz-

náltsággal üzemeljen, ezért is tartom 

fontosnak, hogy a közelmúltban sor került 

annak a szerződésnek az aláírására, 

amelynek értelmében Harkány és az 

oroszországi kurszki területen található 

Kurcsatov a jövőben testvérvárosként 

tekint egymásra.

Kórházunknak számos elképzelése van az 

együttműködés terü-letén, amelyek a 

testvérvárosi kapcsolat létrejöttével meg 

is valósulhatnak.”
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Évzáró ünnepség

A lelkes klubtagjainknak köszön-
hetően jó hangulatban zajlott a 
Harkányi Pszoriázis Klub évzáró 
karácsonyi ünnepsége december 
10-én, amelyen 21 fő vett részt, a 
harkányi és pécsi betegtársakon 
kívül az ország számos más 
területéről is.
Helyszínt a Harkányi Gyógyfür-
dőkórház biztosította, csak úgy, 
mint a szakmai segítőinket a 
psoriasis részleg főnővérének és 
rehabilitációs osztályvezető orvo-
sának személyében, az elemózsiát 
és itókákat a Magyarországi 
Pszoriázis Klubok Egyesületének 
támogatásával kaptuk, ezúton is 

köszönjük a támogatásokat. Az 
összejövetelt Herczeg Antalné 
nyitotta meg szívhez szóló kará-
csonyi idézetekkel, amelyet a 
Harkányi Pszoriázis Klub 2014 évi 
tevékenységéről szóló beszámoló 
követett, valamint Balogh István 
tájékoztatója az MPKE tevé-
kenységéről, és jövő évi tervekről.
A továbbiakban kötetlen be-
szélgetés keretében baráti han-
gulatban zajlott a találkozó, új 
ismeretségek születtek és remé-
nyeink szerint újabb aktív tagokat 
sikerült találnunk, akik akár újabb 
klubok alakulásában is segíthetnek.

Vámhidy Bianka

Az angyal
Egy sötét éjszakán,

a távol fényes csillagán,

mint csillagszóró fénye

jelent meg szívem reménye.

Eljött hozzám míg aludtam,

ott volt mellettem, s nem tudtam

de hallottam szíve dobbanását,

s megláttam szeme ragyogását.

Isteni fénnyel vonta be lelkemet,

mosolyával szólított meg engemet,

tudtam, soha nem szakadok el tőle,

ő lett szívem, lelkem őre.

Szeretete hófehér lepelként hullott rám,

nem hallottam, éreztem minden szavát.

Elhalványodott a csillag az égen,

mi világítottunk csak ketten az éjben.

Kovács Ágnes

Adventi 
hangverseny
A hagyománynak megfelelően a 
művelődési ház adott otthont eb-en 
az évben is a zeneiskola tanulóinak 
adventi hangversenyére, amelyen a 
szólisták mellett a kórus és a 
zenekar is pódiumra lépett.
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Új üzlet a vásárcsarnokban

Egy város életében minden egyes 

magánerős beruházás, új üzlet indítása 

túl azon, hogy üde színfoltot jelent, 

egyúttal a fejlődés újabb állomásának 

is tekinthető. A harkányi vásárcsarnok 

a közelmúltban egy helyi őstermelő, 

Bencze Viktor jóvoltából egy új, házi 

készítésű füstöltáru kiszolgálóegy-

séggel bővült. A fiatalemberrel, aki 

családi vállalkozás keretében üzemel-

teti az új egységet, a csarnokban 

beszélgettünk.

- Honnan jött az ötlet?

- Az igazság az, hogy már gyerekként 

belenőttem mindebbe, ugyanis a 

szüleim is ezt a tevékenységet 

végezték, igaz, ők termelői piacokra 

jártak. Magam pedig úgy véltem, hogy 

Harkányba is kell egy ilyen jellegű, 

kistermelőtől származó, saját ké-

szítésű terméket biztosító üzlet, 

amelyet most családi vállalkozásban 

üzemeltetünk.

- Mitől másabb a nálad kapható 

termék, mint mondjuk egy hagyomá-

nyos boltban?

- Mindennek meg van a maga ra-

finériája. Az én hitvallásom az, hogy 

mindent úgy kell elkészíteni, ahogy 

azt én is elvárnám egy hasonló ter-

mékeket árusító bolt esetében. Mind-

ezeken túl hozzájön a családi tapasz-

talat a hagyományos ízek kialakítását 

illetően, valamint az, hogy mi nem 

alkalmazunk semmiféle adalékanya-

got. Magyarán a só, bors, őrölt 

paprika, majoranna kerül a termékbe, 

amihez társul még a füstölési techno-

lógia. No, ez viszont titkos!

- Milyen különlegesség található 

nálatok?-

- Szerintem elég, ha csak egyetlen 

egyet említek: az ormánsági kásás 

hurka, ami valóban csak erre a 

tájegységre jellemző, hiszen hasonlót 

az országban máshol nem készítenek.

- A füstölt áruk mellett tőkehúsok - a 

sertés mellett szárnyasoké - is megta-

lálhatók a pultban…

- Mindez a kínálati paletta szélesítését 

szolgálja, azt azonban tudni kell, hogy 

minden egyes nálunk kapható hús 

hazai termék, amely az elvárásoknak 

megfelelően, bizonyítottan teljesen 

visszakövethető az előállító őster-

melőig. Magyarán: mi nem árulunk 

zsákbamacskát.

(X)

Köszönjük!
Köszönetünket szeretnénk kife-
jezni mindazoknak, akik a hét-
végén megrendezett Alapítványi 
bálra belépőt, támogató jegyet, 
tombolát vásároltak, vagy bár-
milyen formában támogatták, 
segítették rendezvényünket.
Köszönjük a sok tombola fel-
ajánlást is!
Bízunk benne, hogy akik meg-
tiszteltek a jelenlétükkel, jól 
érezték magukat, és legközelebb is 
eljönnek majd!

Városi Könyvtár

A Városi könyvtár 
nyitva tartása:
Hétfőtől csütörtökig: 9.45 - 12.00, 
13.00 - 17.45
Péntek: 10.00 - 14.00
Szombat, vasárnap zárva!
December 24-én zárva leszünk!
December 31-én 10 - 14-ig tartunk 
nyitva, míg a többi napokon a 
megszokott időrendendben várjuk 
kedves olvasóinkat.
Elérhetőségeink:
Telefon: 72/580-116
e.mail: 
konyvtar.harkany@freemail.hu
facebook: Harkány Városi Könyvtár
Figyelem!
A könyvtárban a fénymásolás 
mellett már scannelni is lehet!
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Karácsony előtti körkép
Már meggyújtottuk az adventi gyer-

tyák többségét, egyre közeledik a jeles 

nap. A várakozás időszakában kér-

deztem meg néhány helybéli lakost, 

ők hogyan készülődnek az ünnepekre.

Egyedül élő nyugdíjas: A gyerekeim 

külföldön dolgoznak, de nagyon 

bízom benne, hogy itthon lesznek az 

ünnepekre. Hagyományos vacsorával 

– halászlével, beiglivel – várom őket.

T ö b b g y e r m e k e s  é d e s a n y a : 

Természetesen a gyerekekről szól 

minden. A lányaim segítenek az 

előkészületekben, sok süteményt 

készítünk. Együtt díszítjük majd a 

karácsonyfát. Az ünnepek alatt meg-

látogatjuk a szüleimet is.

Közalkalmazott édesapa: Mi is 

várjuk a gyerekeinket, no meg a kis 

unokánkat. Sajnos keveset találko-

zunk, mert messze laknak. Ilyenkor a 

nagypapi bármit megtesz az unokája 

kedvéért: ha kell bohóckodik, lovacs-

kázik, rajzol a kicsivel. Nagy a rokon-

ság, az ünnep egy napját minden év-

ben másnál tartjuk körforgásban, így 

mindenkire sor kerül. Sok finomság 

kerül az asztalra, és persze sütemény-

ben sem lesz hiány.

Klubvezető: Az unokámék is haza-

jönnek erre az időszakra és itt lesz a 

dédunokám is. Már ő is érdeklődik a 

sütés iránt, szeretettel segít az édes-

anyjának a tészta gyúrásában, kiszú-

rásában, pedig csak két éves múlt! 

Halászlét, kacsamájat készítek szent-

estére. Az ünneplés mindig nálunk 

történik.

Elvált, egyedül élő: Az előző években 

mindig nálam volt az összejövetel. A 

három gyerekemet és családtagjaikat 

saját kedvenceikkel vártam, mert ugye 

ritka szép alkalom az, ha ezt a sok 

embert egy helyre tudom szervezni. 

Legalább ekkor kapja meg minden 

fiam azt, amit a legjobban szeret enni. 

Mára már fordult a kocka, ők hívnak 

meg engem szentestére. Termé-

szetesen az ünnepek alatt hozzám is 

ellátogatnak az unokákkal.

Intézményvető: Lehetséges, hogy az 

idei karácsonyt külföldön töltöm el. 

Ha mégsem jön össze, akkor első nap a 

gyerekeim, unokáim nálam lesznek. 

Az ajándékokat ekkor kapják meg. 

Finom lesz a menü, az idén rácpontyot 

készítek, a fiam ugyanis nagy horgász, 

hal tehát lesz bőven.

Vendéglátós: Egy házban, de külön 

háztartásban élünk a lányomékkal. 

Édesanyám is velem lakik. Mivel sem 

a lányomék, sem az unokáim nem 

szeretik a halat, viszont szeretik az 

egzotikus ételeket, nálunk ilyenkor a 

kínai étel a fő fogás, amit a vőm készít 

el. Ennek ellenére – mert mi anyuval 

szeretjük – magunknak főzök ha-

lászlét. Sok sütemény és torta kerül 

még az asztalra.

Pedagógus: Sajnos a lányom nem tud 

hazajönni az ünnepekre, mert még 23-

án is vizsgázik. De a fiamék lejönnek a 

kislányukkal. Szokásosan több rúd 

beiglit sütök. Lesz mézes-krémes, 

linzerkarika is. Frissensültek, töltött 

káposzta kerül az asztalra és persze az 

az étel, amit majd az unokám „rendel” 

tőlem.

Egészségügyi dolgozó: Mivel a kis 

unokám négy hónapos és természe-

tesen imádja mindenki (tényleg cuki! a 

szerk.) nálam lesz az ünnepi találkozó. 

A vőm is szeret itt lenni, a fiam, ha 

nem lesz szolgálatban, szintén eljön a 

barátnőjével. Előtte sütés-főzés, 

többfajta édesség készül, lesz halász-

lé, frissen sült húsok. A testvéremék is 

itt lesznek az egyik nap, ő is hoz 

mindig valamit.

Kisdiák:  A testvéremmel meg-

lepetésként ajándékot készítünk a 

szüleinknek, rajzolni és festeni 

fogunk. A mamáméknak is fogok adni 

valamit. Anyuméktól pedig olyan 

naptárt kapnak majd a nagyijaim, 

amelyiken mi vagyunk lefényké-

pezve. Ennek mindig nagyon örülnek.

És mi a dolguk a férfiaknak?

Az udvar rendbetétele, autó kitisz-

títása, segítkezés az előzetes bevásár-

lásban, mert elmondásuk szerint 

jobban megtelik a bevásárlókocsi. 

Aztán a nagy napon a karácsonyfa 

tartóba helyezése is az ő dolguk.

Az ünnep nem attól lesz szép és 

tökéletes, ha erőn felül akarunk 

teljesíteni, megfelelni. Az ünnep az 

együttléttől lesz felejthetetlen és attól, 

hogy tudunk egymásra mosolyogni, 

mást meghallgatni. Hogy játszunk a 

gyerekeinkkel, unokáinkkal, tudunk 

nevetni és együtt emlékezni azokra, 

akik már nem lehetnek velünk. Az 

ünnep az összetartozás, a megölelés, a 

biztonság hangulata.

Az ünnep attól igazi, hogy észre-

vesszük egymásban a csodát.

Hári Józsefné

Az alábbi verssel kívánok minden-

kinek békés ünnepeket!

Karácsonyi ének 

Szánd meg Uram Isten

A sírót, a kérőt,

Adj egy karácsonyfát,

Egy egekig érőt.

Minden tűlevelét

Rakd meg ezer jóval:

Mazsolával, fánkkal,

Mannával, dióval.

Minden ágabogát

Tetejesen rakd meg,

A kalácsot, kolbászt,

 Sonkát se tagadd meg.

Aggass pár millió

Öltönykét is rája,

Meg vagy száz magazin

Kis topánt alája.

Aggass valamit rá

Kicsinek és nagynak:

Subát a szegénynek,

Szívet a gazdagnak.

Gyűjtsd alá a Népek

Apraját és nagyját,

Aztán Uram Isten

Rázd meg azt a nagy fát…

Emőd Tamás (1926)
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SPORT
Sportesemények, rendezvények:
Január 31. - február 01. Lenkovics 
László Emléktorna (kispályás 
teremlabdarúgó torna 5x2 méteres 
kapukra)

Sportcsarnok állandó 
programjai:
Hétfő: 16.30 - 18.00 óra U11 - U13 - 
U15 korosztály labdarúgó edzése, 
19.00 - 20.00 óra Aerobik
Kedd: 16.30 - 18.00 óra U11 - U13 - 
U15 korosztály labdarúgó edzése, 
16.30 - 18.00 óra U21 korosztály 
labdarúgó edzése� �
S z e r d a :  1 7 . 0 0  -  1 9 . 3 0  ó r a 
Asztalitenisz, 19.00 - 20.00 óra 
Aerobik
Csütörtök: 16.30 - 18.00 óra� U11 - 
U13 - U15 korosztály labdarúgó 
edzése, 19.30 - 21.00 óra Kézilabda
Péntek: 16.00 – 18.00 óra Asztali-
tenisz

Azonos pontszámmal második 
helyen a kézilabda csapat

A 2014-es őszi szezont a kialakult 
hármas holtversenyben a második 
helyen zártuk, mivel a verseny-
kiírás szerint ilyenkor a lőtt és 
kapott gólok különbsége dönti el a 
sorrendet, ebben pedig a PTE-
PEAC csapata megelőzött ben-
nünket.
Sajnos a szezon elején játszottunk 
az őszi idényt vezető egyetemi 
csapattal, akik a tavalyi szezonban 
még az NB II-ben dobálták a labdát 
és a nyári edzéshiány komoly 
hátrány jelentett nekünk. Sok 
technikai és taktikai hibát vétet-
tünk, melynek eredményeképpen 
28:25-ös vereséget szenvedtünk.
A következő mérkőzéseket már 
magabiztosan nyertük és mivel a 
pécsi csapat is vesztett pontot a 
harmadik helyezett Mohács ellen, 
fej-fej mellett haladtunk.
Ekkor jött a meglepetés az utolsó 
helyezett PTE-Petőfi csapata meg-
verte a listavezetőt, így ajándék-
ként kaptunk két pont előnyt, 
azonban ekkor érkezett hozzánk a 
Hosszúhetény csapata, akikkel már 

évtizedek óta ádáz harcot vívunk 
minden mérkőzésünkkor és egy 
közepes színvonalú mérkőzésen, 
teljesen dilettáns játékvezetés 
mellet t  23:22-re  kikaptunk. 
Jellemző a mérkőzésre, hogy csa-
patunk 22 percet volt büntetésben, 
míg az ellenfél 2 percet! No 
comment!
Utolsó mérkőzésünket a PTE-
PEAC juniorokkal játszottuk és 
otthonukban mutattuk meg nekik, 
hogy mit is tudunk erről a sportról 
26-37-re győztünk!
Természetesen célunk, mint min-
dig a bajnokság megnyerése, ehhez 
azonban jövőre szinte biztos, hogy 
minden mérkőzésünket meg kell 
nyernünk. Szép cél, nagy feladat!
Most mindenki pihen egy kicsit és 
februárban kezdődik újra a fel-
készülés, alapozással, erőnléti 
edzésekkel. A bajnokság várhatóan 
áprilisban folytatódik.
A mérkőzéseinkre mindenkit sze-
retettel várunk! Hajrá Harkány!

Molnár Antal szakosztályvezető

Asztalitenisz 
hírek
9. forduló:
PTE PEAC- IV. – Harkány II. 18 : 0
Harkány I. – Sásd 7 : 11
Harkány: Lantos István 4, Csomor 
Szabolcs 2, Orbán Ferenc 1, illetve a 
Lantos - Csomor páros
10. forduló:
Harkány I. – Mohácsi TE. 13 : 5
Harkány: Lantos István 4, Orbán 
Ferenc 3, Csomor Szabolcs 3, Boros 
József 1, Lantos-Csomor és az Orbán - 
Tar páros
Pécsi TÜKE SE – Harkány II. 15 : 3
Harkány: Hajdu Dániel 2, illetve a 
Hajdu-Hekler páros
11. forduló:
Harkány I. – PTE PEAC IV. 1 : 17
Harkány: Lantos István 1
Mágocs – Harkány II. 18 : 0
12. forduló:
Harkány I. – Dunaszekcső 12 : 6
Harkány: Csomor Szabolcs 4, Lantos 
István 3, Orbán Ferenc 3, Tar Tamás1 
illetve a Lantos-Csomor páros

Köpösdi Sporttárs

Támogassa adója 1%-val

Harkány labdarúgását!

Adószám: 19941613-1-02
Támogatását köszönjük!
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Tenkes Kupa sakkverseny

Éva Ferenc alpolgármester zár-
szavával ért véget november utolsó 
napjaiban az idei, immár 38. 
alkalommal megrendezett Harká-
nyi Tenkes Kupa Nemzetközi 
Sakkverseny.
A városvezető beszédében kie-
melte, külön örömet jelentett 
számára, hogy a rangos  nemzet-
közi megmérettetésen – amelyre 
még Kínából is érkezett versenyző 
- nagyon sok fiatal vett részt, amely 
jó reményt ad e nemes sport jövőjét 
tekintve.
Az idén is két csoportban, svájci 
rendszerben lebonyolított torna 

helyezettjeinek az okleveleket és 
serlegeket a szervezők társasá-
gában szintén az alpolgármester 
adta át a művelődési ház nagyter-
mében.
A 38. Tenkes Kupa győztese ebben 
az évben Horváth Ádám lett, a 
második helyen Vajda Levente 
végzett, míg a bronzéremnek 
Konstantin Chernysov orosz ver-
senyző örülhetett.
A legjobb női versenyző címét idén 
Gara Anita, a juniorét Kernazhitsky 
Leonid, az ifjúságiét Marosi Le-
vente, míg a legjobb baranyaiét 
Drinóczi Péter szerezte meg.

Mikulás Kupa
Kilenc - többek mellett balaton-
fenyvesi, pécsi, villányi, beremen-
di, siklósi - csapat részvételével 
bonyolították le az elmúlt hét végén 
az idei Mikulás Kupát Harkányban.
Végeredmény: 1. Dream Team, 2. 
Joker Team, 3. Pet Bau Team. 
Gólkirály: Havasi Attila, Dream 
Team, legjobb kapus: Takács 
Norbert, Majlinger Mirelit, legjobb 
játékos: Teszárik Zsolt, Joker 
Team.

Sikeres évet 
zártak
Ismét nagyot úsztak a Harkányi 
Diáksport Egyesület versenyzői, 
akik ezúttal december 6-án Bar-
cson csillantották mg tudásukat.
A tíz csapat – köztük Verőce, Vin-
kovci, Szigetvár, Siklós úszó-
egyesületei - részvételével lebo-
nyolított, évzáró tornán Nemes 
János vezetőedző tanítványai 
méltóképp képviselték Harkány 
városát.
Részletes eredmények:
Reisz Bálint 50 m gyorson és háton 
első, mellen 2., Spándli Dominik 
50 m pillangón 1., mellen 2., 
gyorson 3. lett.
Sipos Dominik 100 m gyorson, 
mellen és háton első, 50 m 
pillangón harmadik helyen zárt, 
míg Bogdán Eszter 100 gyorson, 
mellen, háton, valamint 50 m 
pillangón is aranyérmet szerzett.
Szabó Kíra 100 m gyorson és 
mellen 2., Szabó Barnabás 100 m 
gyorson, mellen és háton 2. 
helyezést ért el.
Csontos Réka 100 m gyorson 2., 50 
m pillangón 3., Lukács Luca 100 m 
gyorson 3., háton a 4. helyet 
szerezte meg. Szintén 4. helyezett 
lett 100 m mellen Németh Emese.
A 4x50 méteres gyors váltók 
versenyében a Szabó Kíra, Szabó 
Barnabás, Bogdán Eszter és 
Tihanyi Patrik, valamint a Spándli 
Dominik, Sipos Dominik, Csontos 
Réka, Lukács Luca összetételű 
csapatok egyaránt ezüstéremmel 
zárták a tornát.
A csapatok versenyében a Har-
kányi Diáksport Egyesület a má-
sodik helyen végzett.
Gratulálunk!
Friss! A Diáksport Egyesület a 
2015-ös évben vízilabdában is 
szeretne „harcba” szállni, ezért 
várja mindazok jelentkezését, akik 
szeretnék kipróbálni magukat eb-
ben a szép sportágban.



(A rendezvény batyus jellegű!)

(A rendezvény batyus jellegű!)

a művelődési házban!

Belépő: elővételben 2500 Ft
helyszínen 3000 Ft

Asztalfoglalás:

a 72/480-459-es telefonszámon
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