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Évkezdés

Nyári emlék

Új utakon a kézilabda

A harkányi általános iskola közel 73 millió forint támogatásban
részesült a tanév elején.

A katolikus fiatalok élménybeszámolója a medjugorjei Fiatalok Fesztiváljáról.

Megalakult a női kézilabdacsapat,
elindultak az edzések az általános
iskolában és a sportcsarnokban.
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ŐSZI LOMTALANÍTÁS
A Dél-Kom Kft. a lakosság részére
térítésmentes őszi lomtalanítási akciót tart
Harkány területén.
Időpont:

2017. október 12.

A hulladékokat az adott napon reggel
6 óráig kell kihelyezni úgy, hogy a
szóródó anyagok gyűjtődobozokba,
zsákokba kerüljenek.

NEM HELYEZHETŐ KI:

építési törmelék,
állati tetem, zöldhulladék, veszélyes
hulladék, elektronikai hulladék.
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BECSENGETTEK
Az új tanév előkészítésének időszakában a nevelőtestület
tagjai áttekintik az elmúlt tanítási év eredményeit, hiányosságait, és ezek alapján fogalmazzák meg
nevelő-oktató munkájuk soron következő feladatait,
céljait. 2017 júniusában a harkányi általános iskolában
454, a zeneiskolában 149 tanuló fejezte be a tanévet.
A számszerűen kifejezhető eredmények közül néhány:
102 tanuló kapott kitűnő, 56 pedig jeles bizonyítványt.
Diákjaink 75 százaléka példás vagy jó minősítést kapott
a magatartására és a szorgalmára. Az osztályok tanulmányi átlagai néhány kivételtől eltekintve négy egész
fölött vannak. Több mint száz tanítványunk szerepelt
jó eredménnyel területi, megyei, regionális, országos és
nemzetközi tanulmányi, kulturális és sportversenyeken
a tanév során. Négy évismétlő diákunk van, két tanuló
az augusztusi javítóvizsgát sikerrel teljesítette. Az elmúlt
tanév végén 66 nyolcadikostól búcsúztunk. Mindannyian
az általuk választott középiskolában tanulhatnak tovább:
huszonhatan gimnáziumban, húszan szakgimnáziumban
(régi nevén: szakközépiskolában) és húszan szakközépiskolában (régi nevén: szakmunkásképző iskolában).
A nyári szünetben a legfontosabb javításokat, karbantartási munkákat elvégezték az iskola és a Városgazdálkodási
Zrt. munkatársai. 2017 májusában iskolánk fenntartója, a
Mohácsi Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül
meghirdetett EFOP-4.1.3-17 számú pályázati programra.
A pályázat címe: A Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése. Augusztus végén örömmel értesültünk
arról, hogy pályázatunk támogatásban részesül. A fejlesztéssel megvalósul intézményünk már meglévő kosárlabdapályájának alumíniumvázas, fűthető, világítással rendelkező sátorszerkezettel lefedése, az aszfaltburkolat
többcélú gumiőrleményes sportburkolattal ellátása. Ezáltal nagymértékben javulnak a mindennapos testnevelés
oktatásának tárgyi feltételei. Az új fedett pálya a késő
őszi és a kora tavaszi hónapokban is használható lesz
mind tanórai, mind tanórán kívüli sportfoglalkozások
tartására. Valamint alkalmas lesz szinte valamennyi olyan
iskolai – részben szabadtéri – program megrendezésére,
amelyet korábban veszélyeztetett a szélsőséges időjárás.
A pályázati támogatásból megvalósul továbbá az elavult,
nem biztonságos tűzgátló ajtók cseréje az épületen belül,
és néhány elöregedett kültéri faajtó cseréje. A 21. századi
osztályteremnek szinte alapvető felszerelése az interaktív tábla. A támogatásnak köszönhetően egy tantermet
felszerelhetünk modern interaktív táblával és a hozzá
tartozó informatikai eszközökkel. A támogatás teljes
bruttó összege 72 713 850 forint.
Örömünkre szolgál, hogy iskolánk a 2006-ban megvaló-

sult bővítés és felújítás, valamint a – 2016-ban létrehozott – műfüves pálya birtokbavétele után ismét
nagyszabású fejlesztés részese lehet. Iskolánk közössége
köszönetet mond a Mohácsi Tankerületi Központ igazgatójának és munkatársainak a pályázat szakmai
tervének elkészítéséért. Harkány Város Önkormányzata és a Szebb Jövő Alapítvány is adott be az elmúlt
hónapokban olyan pályázatokat, amelyek hozzájárulnak
az iskola inrastrukturájának fejlesztéséhez. E pályázatok elbírálásáról a meghirdető szervezetek még nem
döntöttek.
Az új tanévet 442 tanulóval kezdtük az általános iskolában és 130 növendékkel a zeneiskolában. A hagyományos tanórai foglalkozásokon kívül jónéhány
tanórán kívüli tevékenység várja a diákokat, hogy tehetségüket kibontakoztassák a sportban, a művészetekben vagy egyes tudományokban, szabadidejüket
kedvtelésük szerint tölthessék, vagy segítséget kapjanak esetleges lemaradásaik pótlásához. Középiskolai
előkészítők, nyelvvizsgára, tanulmányi versenyekre
felkészítő vagy az érdeklődést elmélyítő tantárgyi
szakkörök, hangszeres órák, zenekari próbák, a balett, a
lovas, a sakk szakkör foglalkozásai várják a gyerekeket
délutánonként.
A diáksport egyesület keretén belül az asztaliteniszezők,
a labdarúgók, a kézilabdázók, az úszók sportolhatnak.
Rajtuk kívül sok tanítványunk sportol eredményesen
más egyesületekben. Hagyományaink szerint szeptember 12-én közösen énekeltünk a magyar dal napján.
Készülünk a magyar népmese napjára, valamint az európai diáksport szeptember végi napjára. Csatlakoztunk
a Te szedd! akcióhoz, és készülünk az őszi ünnepekre.
Sportolóink első megmérettetését szeptember végén a
diákolimpia megyei duatlon döntője jelenti. Október elején a zene világnapjára készülünk, és terveink szerint
október 9-én tarjuk a szokásos őszi papír- és elektronikushulladék-gyűjtést.
E sokféle tevékenység szervezése, lebonyolítása közben
is legfontosabb feladatunk tanítványaink személyiségének
kibontakoztatása, képességeik, készségeik fejlesztése,
a közösség erősítése. Iskolánkkal szemben megfogalmazott elvárás, hogy minden diákunkat segítsük abban:
saját képességeihez mérten az ismeretek, készségek legmagasabb szintjét sajátítsa el, eredményesen tudjon
továbbtanulni, és megszerzett tudását alkalmazni, gyarapítani tudja. A programok, feladatok tehát igen sokrétűek,
céljaink eléréséhez kitartó munkára, szorgalomra, összefogásra van szükség. Bízva abban, hogy mindez megvalósul, tanítványainknak, szüleiknek és a pedagógusoknak
eredményes tanévet kívánok!
Kiss József Levente
igazgató

fotó: Harkafotó - Vass Imre
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ÉVKEZDÉS AZ ÓVODÁBAN
Az előző nevelési évben az egyik legfontosabb feladatom
a munkatársak megismerése, valamint az óvodában folyó
szakmai munka feltérképezése volt. Pozitívumként elmondható, hogy a kolléganők kedvesen és nyitottan
fogadtak, a bevezetett apróbb változásokat elfogadták,
ha ez számukra nem is mindig volt egyszerű. Új csoportnaplóban dolgozunk, valamint az óvodapedagógusok
munkarendjében is változás történt, melynek következtében napközben nagyobb intervallumban van egyszerre
két óvónő a gyerekekkel. Napi szinten tettem látogatást a
csoportokban, valamint szükség esetén helyettesítettem
a hiányzó kollégákat. Ennek köszönhetően év végére már
szinte név szerint ismerem az óvodába járó gyerekeket,
és a legtöbb szülőt is már ismerősként üdvözlöm. A nyár
folyamán átdolgoztuk az óvoda pedagógiai programját,
valamint a szervezeti működési szabályzatunkat.
Tavaly szeptemberben pedig új házirendet vezettünk
be. Így elmondható, hogy az óvoda stratégiai dokumentumai naprakészek, aktuálisak, megfelelnek a szakmai
elvárásoknak. Fontosnak tartom, hogy az intézmény
jól bevált régi hagyományait (Márton-nap stb.) tovább
vigyem, és emellett teremtsünk új hagyományokat
is (egészséghét, gyermekhét, iskolásokkal szorosabb
kapcsolat stb.). Óvodásainkkal többször bekapcsolódtunk
különböző városi rendezvényekbe (oktoberfest, szüreti
felvonulás, tavaszköszöntő). Idén az idősek világnapja
alkalmából kedves kis műsorral készülnek óvodásaink a
szépkorúak szórakoztatására, október 2-án a művelődési házban csatlakozva a városi rendezvényhez, valamint
egy kis szüreti mulattságot is szervezünk az udvaron.
Tovább szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a szülőkkel,
valamint több olyan programot szervezni, amin a szülők
is részt vehetnek. Örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás palettáját
is szélesítettük. Az óvoda Facebook-oldala mellett szeptembertől elérhető a honlapunk is: www.harkanyiovoda.
hu. Az oldal feltöltése folyamatban van, hónap végére
már az óvodai dokumentumok mindegyike ezen a fórumon is elérhető lesz.
A nyár folyamán három hétig tartott óvodánk zárva,
mely idő alatt karbantartási és felújítási munkálatok
valamint nagytakarítás történt. A nyár többi részében
óvodánk nyitva volt, és fogadta a gyerekeket. Nagyjából
két illetve három csoportnyi gyermek vette igénybe a
„nyári ovit”.
Az előző nevelési évhez képest az óvodában személyi
változás nem történt, intézményünkből nem távozott egy kolléga sem. A májusi beiratkozás alkalmával
negyven leendő kiscsoportos iratkozott be az oviba és
ugyanannyi nagycsoportos kezdte meg szeptemberben
az általános iskola első osztályát. Ez alapján elmondható, hogy létszámunk stabil, körülbelül úgy alakul, mint
az előző években.

fotó: Kótány Jenő

Az osztott illetve részben osztott csoportok bevezetését
elkezdtük. Ebben az évben már indult egy szín kiscsoportunk, ahova hároméves gyerekek iratkoztak be. Van egy
kis-középső illetve egy nagy-középső csoportunk. Jövő
évi terveink között ismét szerepel, hogy az újonnan
beiratkozó gyerekek kiscsoportban kezdjenek. Így pár
év alatt érhetjük el, hogy óvodánkban osztott és részben osztott csoportok legyenek. A nagyon nagy (2,5-7)
korkülönbség nem lesz jellemző a csoportokra. Mind a
vegyes, mind a színcsoport-szervezésnek is vannak
előnyei és hátrányai. Számomra mégis több előny fedezhető fel a gyerekek korcsoportonkénti elosztásában.
Homogén csoportban folyamatosabb és átláthatóbb az
éves és a havi nevelési terv, és a „követelményszint” is
könnyebben behatárolható, egységesebb. Az óvónőnek
csak egy korcsoportra kell koncentrálni, ami főleg
nagycsoportos gyerekeknek jelenthet előnyt. A csoport
együtt halad, de természetesen az egyéni bánásmódot,
differenciálást ebben a csoportformában is minden
gyermek megkapja. Így nagycsoportra elérhető, hogy
képesek legyenek együtt dolgozni. Az egyéni fejlettség
azonos korúak között jobban nyomon követhető. Ebben
a csoportszervezésben elkerülhető, hogy egy gyermek
megreked valahol a fejlődésben, mert csak kisebbekkel
játszik, vagy hogy nem tudnak a fejlettségüknek megfelelően foglalkozni a pedagógusok a gyerekekkel, mert
mindig ül egy síró kisgyerek az óvónő ölében. Több lehetőség van a kortárs barátságok kialakulására. Nem
fordulhat elő, hogy a csoport, évről évre ugyanazokat a
dolgokat játssza el, tanulja. Ez is egy pozitívuma a homogén csoportnak.
De bármilyen csoportszervezésről is beszélünk, a legfontosabb tényező az óvodapedagógus személyisége,
kedvessége, emberi mivolta, elhivatottsága és szakmai
felkészültsége.
Az első félévben is nagyon sok programmal készülünk
az óvodában. Megszervezzük a már tavaly is sikeres
egészséghetet, melynek témája elsősorban az egészséges táplálkozás, mozgás fontossága. E hét fénypontja egy
szüreti mulattság az óvoda udvarán zenével, mesével,
tánccal, és a szülők közreműködésével készített kiállítással. Természetesen beépítjük programunkba a népmese
és az állatok világnapját is. Az ősz folyamán minden
csoportunk tervez kirándulást, sétát. Első nagyobb rendezvényünk a hagyományos Márton-nap lesz, a szülőkkel közösen (tánccal, zenével, lámpás felvonulással stb.).
Idén is várjuk a Télapót, adventi időszakban játszóházat
szervezünk a csoportokban, szülők közreműködésével.
A karácsonyt csoportjaink meghitten ünneplik. Decemberben az ünnep jegyében szeretnénk meghívni az első
osztályosokat egy kedves kis műsorra.
		

Kanizsai-Tóthné Sz. Anikó
óvodavezető
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Bemutatkozik a hivatal:

Kiss Angéla
Kiss Angéla a harkányi általános iskola után a pécsi Leöwey
gimnáziumban, majd a Pécsi Tudományegyetem jogász
szakán folytatta tanulmányait. Tavaly november óta dolgozik
a harkányi önkormányzatnál. Szabó Mátyásné 2017. áprilisi nyugdíjazása óta a családügyi, a szociális, a hagyatéki, és
a vendégtartással valamint a kereskedelmi tevékenységgel
kapcsolatos ügyek tartoznak hozzá.
Az idő hűvösebbre fordultával aktuális a
fa-támogatások témája. Mikortól lehet igényelni?

tűzi-

- Az ősz beköszöntével folyamatosak a megkeresések
a tűzifa-támogatásokkal kapcsolatban. Csak a beszélgetésünk napján négyen érdeklődtek, hogy mikortól
lehet igényelni a rászorulók számára segítséget nyújtó
támogatást. Tavaly több mint 250 erdei köbméternyi
tűzifa-támogatásra nyújtott be pályázatot a harkányi
önkormányzat, ebből 99 köbmétert ítéltek meg. Az idei
évben is a 250 erdei köbmétert célozta meg a képviselőtestület, ennek elbírálására még nem került sor. Így az
információkért és a nyomtatványokért bennünket felkeresőknek is azt tanácsolom, hogy október végén,
november elején jelentkezzenek újból, addigra nagy
valószínűséggel meglesz a döntés, és a nyomtatványokat
is ez alapján tudjuk elkészíteni.
Tavaly november óta dolgozik a hivatalban. Milyen volt
az első év?
- Lelkileg nehéz a szociális és a hagyatéki ügyek intézése,
mert mindkét területről olyan ügyfelek keresnek meg,
akik érzékeny lelki világgal rendelkeznek.
A hagyatéki eljárás kapcsán nem kell ecsetelnem, hogy
miért, míg a szociális területről érkezők gyakorta panaszkodnak a munkahelyek hiányáról, sokgyermekes családjuk szociális hátrányáról. Fiatal pályakezdőként azonban
nagyon megörültem a lehetőségnek, hogy harkányiként
Harkányban kapok munkát. Sok ismerősöm, barátom
diplomásként nem tudott elhelyezkedni a megyeszékhelyen vagy a megye más területein, így mindenképpen
éltem a lehetőséggel és vállaltam a megbízatást. Az
elmúlt év alapján azt tapasztaltam, illetve az a visszajelzés, hogy az engem felkereső ügyfélkörnek el tudom
mondani a lehetőségeket, kritériumokat egy-egy kérelem
elbírálásához úgy, hogy azt megértsék. Még akkor is
megértőek, ha éppen az adott hónapban vagy adott
segélyezési lehetőségben ők nem tudnak részt venni
kedvezményezettként.
Az elmúlt időszakban változott az ügyfelek száma?
- A hozzám szociális ügyekben betérő ügyfelek
naprakész információval rendelkeznek a nekik nyújtható
támogatásokról és azok mértékéről. Ezek a lehetőségek,
a bérminimum, az egy főre jutó kereseti küszöb az elmúlt
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évben nem változott. Azonban azt tapasztaltam, hogy
egyre több új ügyfél keres meg, akik azért választják a
városi életet, mert élni kívánnak a település által nyújtott szociális háló lehetőségével. Míg a másik tapasztalatom, hogy a korábban bejövő ügyfelek is visszatérnek,
nem tudnak kitörni élethelyzetükből. A kereskedelmi
engedélyek kiadásával kapcsolatban az elmúlt egy esztendőben több engedélykérelmező kereste fel a hivatalt,
mint aki visszaadta engedélyét. Igaz ez a vendégtartási
engedélyekre is.
Ilyen munkát képzelt el, amikor eldöntötte, hogy a jogra
jelentkezik?
- Már a gimnáziumban kiderült, hogy a humán tantárgyak
közelebb állnak hozzám. A jog mellett még a magyar szak
jöhetett volna szóba. A családi beszélgetések alapján a
jogot választottam, de nem volt különösebb cél – hogy
ügyvéd vagy bármilyen specializáció –, így ez a munka
mindenképpen jó lehetőség egy pályakezdő számára. Ami
szempont volt az egyetem- és a munkahelyválasztásnál,
az az, hogy helyben maradhassak. Pécsen töltöttem
tíz évet az iskolai tanulmányok miatt, és örülök, hogy
Harkányban kaphattam lehetőséget.
Napjainkban az Ön korosztályában, de az idősebb
generációból is sokan vágyódnak el a nagyvárosokba,
külföldre. Mi az, ami Harkány mellett szól?
- Véleményem szerint a többség maradna, ha lenne
elegendő munkahely. Itt van a családom, szüleim,
nagyszüleim, barátaim; evidens, hogy Harkány. Gondolom, ezzel más is így van, ha van munkalehetőség.
Milyen Harkányban szeretne élni tíz év múlva?
- Valami elindult, valami megmozdult. Igaz, ezek hosszú
folyamatok, de bízom abban, hogy lesznek lehetőségek
a városban. A strandon építkezés folyik, bízom abban,
hogy lesz eredménye. Azt látom, hogy a lakhelyemtől
nem messze minden hétvégén nagy a nyüzsgés, buszok
váltják egymást, érkeznek vendégek a városba. A nyári
rendezvények elindultak, szinte minden hétvégén volt
valamilyen program. Fiatalként olyan városban
szeretnék élni, ahol van kikapcsolódásra,
programra alkalmas helyszín, és van
elegendő munkahely a Harkányban maradni kívánók számára.
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LEZÁRULT A SZAVAZÁS AZ ÉV
FÜRDŐJÉRŐL
Lezárult az Év fürdője-szavazás, az ország kétszáz
létesítménye három kategóriában méretett meg.
Harkány az Év fürdője kategóriában a nyolcadik helyet szerezte meg, míg a megyében e besorolásban az
első lett. A Magyar Fürdőszövetség által támogatott
közönségszavazáson városunk végig a legjobb tízben
szerepelt, a kategóriában 15 fürdő indult. Első helyen Hajdúszoboszló végzett, a dobogóra még Sárvár
és Gyula került fel.

ÉLELMISZERT ÉS RUHANEMŰT
OSZTOTT AZ ALAPÍTVÁNY

Februárban jóváhagyták a kórházi Batthyány-Than
Alapítvány számára azt a 25 millió forintos támogatást,
mely kapcsán három éven át valósítanak meg társadalmi
szerepvállalást erősítő, közösségfejlesztő programokat.
Korábban szívességcserét indítottak, a programsorozat
a már összegyűjtött tartós élelmiszer és ruhanemű kiosztásához ért, amit rászorulók kaptak meg. A művelődési
házban tartott szeptemberi jótékony akcióban a régió
28 települését ellátó családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is részt vett, az igények felmérése mellett a családok kiértesítését is végezve. Mint Győrmárton Józsefné, a szolgálat munkatársa elmondta, terveik szerint a
későbbiekben a nyolc-tíz rászoruló harkányi családon
túlmutatóan ők a régióban is terveznek hasonló adományozást, amihez a kórház is jelezte segítő szándékát. A
Batthyány-Than Alapítvány célja a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórházban folyó közhasznú tevékenység fejlesztése. Ez magában foglalja többek között
az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést, gyógyítóés egészségügyi rehabilitációt, tudományos- és kutatómunkát, továbbképzéseket és min- den ezzel összefüggő
egyéb cél megvalósítását.
– A pályázat több szempontból is sikertörténet az alapítvány életében, hiszen nemcsak segíthetünk, de ezzel
egyre többen szereznek tudomást rólunk és céljainkról
– mondta Vámhidy Bianka, a projekt irányítója.

FOLYAMATOSAK A PÁLYÁZATOK
ÉS A FELÚJÍTÁSOK A VÁROSBAN
Harkány önkormányzatának két nagy beruházása is
folyamatban van idén, az ezekkel kapcsolatos munkák
az ősz során sem állnak le. Korábban beszámoltunk arról, hogy a Zsigmondy sétány felújítására egymilliárd
forintos támogatást kapott az önkormányzat. Jelenleg
zajlanak a közbeszerzések a tervezők kiválasztására.
A másik pályázat, pályázatok a fürdőben megvalósuló
fejlesztéseket szolgálják.
Mint Baksai Tamás polgármester elmondta, bíznak abban, hogy a gyermekvilág tavasszal elkezdett kialakítása tartja az ütemet, és hamarosan átadhatják azt
próbaüzemre. A strandra egymilliárdos támogatást is
megítélt Magyarország kormánya, ennek szintén közbeszerzési szakaszban van az előkészítése. A polgármester elmondta, hogy nagyok az elvárások, hiszen
a ’80-as évek végétől 2014-re negyedére csökkent a
vendégszám. Három éve a fürdő látogatottsága alig
haladta meg a 440 ezret, míg a nyolcvanas évek végén
évi kétmillió vendég érkezett. A városvezető kiemelte:
a tavalyi évben elérte az 505 ezret a létszám, és az
idei eddigi adatok is bizakodásra adnak okot.
Baksai Tamás hangsúlyozza, a testület elkötelezett
a város és a fürdő fejlesztésében. Arra tudnak
pályázni, amire kiírás van, így többek közt két évvel
ezelőtt megújult az egészségház, a sportcsarnok és a
művelődési ház épülete. Tavaly elkészült a strandon
a csúszdapark. Míg az idei évben elindult – és ha az
ütemezésben nem lesz csúszás, el is készül – a téli
fürdő részen a gyermekvilág kialakítása, aztán következik a téli fürdő és a Zsigmondy sétány teljes
rekonstrukciója. Baksai Tamás elmondta, a Zsigmondy sétánnyal azonos forrásból körforgalom létesül a
Kossuth és az Ady utca kereszteződésében – mindkét
beruházásra rendelkezésre állnak a megítélt források.
A polgármester elmondta, folyamatosan figyelik a lehetőségeket, és újabb projekteket, fejlesztéseket dolgoznak ki: jelenleg több mint húsz beadott pályázatuk
van, melyek elbírálásra várnak.
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MEDJUGORJEI ÖRÖK EMLÉKEK
A nyár folyamán a harkányi katolikus egyházközség fiataljai a bosznia-hercegovinai Medjugorjéban vettek részt a
Fiatalok Fesztiválján. A pár napos, mély élményeket hagyó
kirándulásról az alábbiakban számolnak be a résztvevők.
Sütő Gréta: volt. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, megállapítottuk,

Ha visszagondolok a zarándoklatunkra,
béke tölti el a
szívemet. Az a
béke, amit onnan hoztam magammal a Szűzanyától azért, hogy a szeretteimnek átadhassam, jómagamban pedig megőrizzem.
Felemelő érzés volt ott lenni, együtt imádkozni, énekelni.
Soha nem volt még részem ilyenben. Szeretnék a közeljövőben visszatérni a fesztiválra, hogy újra átélhessek
ilyen és ehhez hasonló felemelő érzéseket, amelyek
megérintik a lelkemet és erősítik a hitemet.
Ha behunyom a szemem esténként az imádság előtt,
és visszagondolok az ott eltöltött majd’ egy hétre, azt
látom magam előtt, ahogy együtt imádkozunk a Križevac
tetején egy „fáradalmas” ám lélekemelő keresztút után.
Csodás érzés volt, hogy láttam a napot felkelni a hegyek
mögül, és – közben elcsendesedve – az Úrnak hálát adhattam azért, hogy ott lehettem. Köszönöm még egyszer
a lehetőséget, hogy egy ilyen remek csapattal vehettem
részt a fesztiválon!

Pánki Dániel: A Medjugorjében eltöltött zarándoklat

igen nagy nyomokat hagyott bennem. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi ember egy helyen mind együtt
tud imádkozni, és hallgatni közösen misét akár hatvannál
több különböző nyelven. Úgy érzem, közelebb tudtam
kerülni Istenhez, és nem csak a misék, a rózsafüzérek
miatt, hanem az egész fesztivál hangulata mintha úgy
lett volna kitalálva, hogy ez így történjen. A legmélyebb
élményt azonban mégis a hegy megmászása jelentette.
Ahogy a három társammal felmentünk és végigcsináltuk
ezt az egész utat, egyszerűen nem tudok arra gondolni, hogy ott mennyire rossz volt. Hanem végig tudtam,
hogy miért teszem, és ez számomra egy örök élmény marad. Nagyon örültem, hogy elmehettünk erre az útra, és
együtt végigcsinálhattuk.

Bagó Edit: Nagyon jól éreztem magam a Mladifesten.

Számomra ez az élmény semmihez nem fogható. Mielőtt
elindultam, gondoltam, hogy jól fogom magam érezni, de
nem hittem, hogy ennyire. Csodálatos volt annyi embert
látni egy helyen, akik mind egy valamiért jöttek: a Szűzanya szeretetéért! Megtiszteltetésnek éreztem, hogy ott
lehetek, és részese lehetek ennek a felemelő érzésnek.
Több mint egy hónap telt el, de még mindig kiráz a hideg,
ha visszagondolok arra az érzésre, hangulatra.

Erős Boglárka: A nyaram egyik meghatározó élménye
volt a medugorjei zarándoklat. Nagy izgalommal vártam
a kezdetét. Az odaút kicsit fárasztó, de annál érdekesebb
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hogy a mi szobánk a legnagyobb – és klímával felszerelt.
Az ott eltöltött napok fénypontjai a szentmisék voltak, melyeken szívesen vettünk részt. Büszkén vittük a magyar
zászlót a Fiatalok Fesztiválján. Érdekes volt fülhallgatón
keresztül, szinkrontolmács által hallani az eseményeket.
Ottlétünk egyik napját a tengerparton töltöttük: a víz
tökéletesnek bizonyult, egész nap fürödtünk benne. Megmásztuk a Jelenések-hegyét is, ott elmondtuk közösen a
rózsafüzért, és egyénileg is imádkoztunk. A legnagyobb
kihívás a Križevac lett, amit két óra alatt másztunk meg,
sőt négyen mezítláb indultak és értek fel a hegy tetejére,
majd vissza. Reggel hatra gyönyörű napfelkelte tárult
a szemünk elé. Hazafelé betértünk Szarajevóba, ahol a
történelmi központban található bazárt, piacot csodáltuk
meg. Nagyon jól éreztem magam, kis csapatunk összekovácsolódott. Boldogsággal töltött el egy ily élményben
részt venni.

Laskovics Vivien: Medjugorjéba úgy indultam el,

hogy majd biztosan jól fogok szórakozni, mert megyünk
túrázni, strandolni és imádkozni. Amire viszont nem
számítottam, hogy sokkal több mindent kaptam ettől az
utazástól! Lelkiekben sikerült teljesen átszellemülnöm a
helyhez. Nagyon jó társaságban voltam, így esélyem sem
lett volna rosszkedvűnek lenni. Nagyon örültem, hogy a
Križevacra is feljutottunk és együtt imádkoztunk. Igazi
boldogság volt. Ugyanez a boldogság töltött el, amikor
a
Jelenések-hegyére
mentünk. Minden napot
izgalommal vártam. A
tengerparton szuperül
szórakoztam,
csakúgy
mint
a
Kravica-vízesésénél.
Különösen
jó érzés volt, hogy behasalhattam a vízesés
alá, és a nyakamba
zúdult a víz. A látvány
is gyönyörű volt, igaz,
a víz kicsit hideg volt,
de annál jobban éreztük magunkat. Azt kicsit
sajnálom, hogy nem jutottunk el a Cenacolóba,
mert szívesen meghallgattam volna egy szenvedélybeteg történetét.
Erre nagyon készültem,
de mivel olyan sok más
program volt, nem maradt bennem hiányérzet.
Minden programon szuperül éreztem magam.
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A mindennapos misék egyszerűen csodálatosak voltak.
Rengeteg országból zarándokoltak el emberek Medugorjébe a lelki feltöltődés érdekében. Minden este lobogtak a
szebbnél szebb zászlók, minden ország csoportjai hozták
a sajátjukat. Nagyon praktikus volt, hogy a misét rádión
hallgattuk, magyarul.
Volt egy este, amikor mindenkinek hoznia kellett mécsest,
amit a mise végén a tér két végén kezdtek égetni, és onnantól kezdve az embereknek segíteniük kellett egymás
mécsesét meggyújtani. A végeredmény nagyon szép lett:
mindenki égő mécsessel a kezében imádkozott. A misében
az énekek, és a szentmise utáni táncolások fergetegesek
voltak. Hétvégére más majdnem minden koreográfiát
sikerült megtanulnunk. A zarándoklatunk végére teljesen
átszellemültem, néha már nem ismertem magamra.
Sajnos az egy hét nagyon hamar elillant. Hazafelé jól
szórakoztam a buszon. Mikor hazaértünk, nagyon örültem,
hogy láthattam a szüleimet és a húgomat, de azért ettől
függetlenül szívesen eltöltöttem volna még egy hetet
Medjugorjében. Összefoglalva: azt leszámítva, hogy minden nap korán kellett kelni, fergetegesen éreztem magam,
és nagyon hálás vagyok, hogy eljuthattam erre a csodás
helyre, és ennyi szép élményt szerezhettem. Azt hiszem,
ez mindig megmarad bennem.

tett meg. Tetszettek a fürdős programok is – tengerpart,
vízesés –, jól kijöttünk a lányokkal, tényleg jó szórakozás
volt. Ha tehetem, visszamegyek Medjugorjébe, és akkor
boldogan gondolok vissza erre a fesztiválra.
Sándor Anett és Standovár Anna: A medjugorjei
zarándoklat számunkra nagyon fontos hét volt. Az összes
program, amin részt vehettünk, mély nyomot hagyott bennünk. A lelki programok mellett nagyon tetszett a tengeren
és a vízesésnél töltött nap. Nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy eljuthattunk a fesztiválra. Számunkra
nagy meglepetés volt, hogy mennyi fiatal gyűlt össze a
rendezvényen. Jó érzés volt olyan ifjakkal lenni, akiknek
ennyire fontos a hite. Nagyon jó volt a társaság és a szállás
is. Remélem, máskor is lesz lehetőség részt venni a Fiatalok Fesztiválján.

Müller Tamás: Számomra ez az út nem volt betervezve.

De Kriszti néni mondta, hogy üresedés van, és eljuthatok Medjugorjébe. Természetesen igent mondtam. Nagy
élmény volt feljutni a Jelenések-hegyére, hogy láthattam,
hol jelent meg először a Szűzanya. Abban a nagy melegben a fürdőzés jólesett. Finomat ettünk. Megnyugtató
élmény volt részt venni a miséken, a prédikációk nagyon
tanulságosak voltak. A Križevacra indulást nagyon vártam, hogy vajon milyen érzés lesz feljutni. Útközben azt
éreztem, hogy egyre közelebb leszek a Szűzanyához. A
vízesés nagyon élménydús volt: sziklamászás, fürdőzés,
szép látvány, erősen lezúduló víz.

Béda Eszter: A Medjugorjében eltöltött napokra min-

dig emlékezni fogok. Nem azt mondom, hogy teljesen
megváltoztatta az életemet, de hatással volt rá, az biztos.
Főleg az emberek iránti szeretet fontossága tudatosult
bennem. Nagy élmény volt látni ennyi keresztényt egy
helyen, közösen imádkozni velük. Tapasztalni, hogy egyházunk él, és közel sem kezd kihalni. Engem legjobban az
első napi nyitó szentmise és a kis hegyre felmászás érin-

NÉPISMERETI NYELVI TÁBOR
AZ ADRIÁN
Idén ismét elutaztunk a horvátországi Selcére, abba a
táborba, melyet már huszadik éve szerveznek meg. Többen már régóta járnak ide, sokan jutalomból a jó tanulmányi eredményükért, sport és közösségi munkájukért,
illetve a különböző tanulmányi versenyeken elért kimagasló helyezésért. Eddig még senki nem csalódott, mindenki jól érezte magát. A horvát nemzetiségi önkormányzat is támogatja a gyerekek táborozását, idén egy horvát
nyelvet tanuló diák teljes költségét fizette, ezzel jutalmazta a horvát nyelvű versenyeken elért eredményeit.
Tanulmányait a pécsi horvát gimnáziumban folytatja.
Az útiköltséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatta, illetve a Szebb Jövő Alapítvány is hozzájárult a felmerült költségekhez. A tábor tiszta és rendes,
saját tengerparttal rendelkezik. A sportolási igényeket
is kielégítik a különböző pályák, kosarazni és focizni
is lehet. A fiúk minden évben barátságos focimeccseket játszanak a szintén itt táborozó horvát focistákkal,
és mindig kitesznek magukért. A délelőtti programokon
bővíthettük tudásunkat történelemből, horvát nyelvből,
népismeretből. Felejthetetlen élmény volt a sétahajózás, a trszati kirándulás, az esti séták Selce városában.
Szeretnénk megköszönni, hogy ismét lehetőségünk volt
eljönni és itt tölteni egy hetet ezzel a szuper társasággal.
Köszönet támogatóinknak: Harkányi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat, Szebb Jövő Alapítvány, Harkány, Emberi
Erőforrások Minisztériuma.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
(2017. JÚLIUS-AUGUSZTUS)

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”

SZÜLETTEK:
Sárközi Blanka
		
Révész Benjamin Kevin 			
Zórity Inez 				
Nacsa Gábor és Nacsa Tamás 		
Benkő Tamás 				

2017.07.
2017.07.
2017.08.
2017.08.
2017.08.

13.
30.
11.
18.
26.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Karl Gerhard András és Takács Ildikó
Fischinger Zoltán és Rojcsik Mária
Máté Melinda és Mészáros Zoltán
Hoffmann Zsófia és Meszinger Szilárd
Baráth Nikoletta és Vas József 		
Dohócki Adrienn és Bánfalvi László

2017.07.15.
2017.08.04.
2017.08.04.
2017.08.05.
2017.08.12.
2017.08.18

ELHUNYTAK:
Babos Róbert				
Tóth Lajosné				
Süli Pálné				
Józsa Imréné 				
Martin Lászlóné				

2017.07.21.
2017.07.28.
2017.07.31.
2017.08.07.
2017.08.29.

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója
jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk
több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során. Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Ajándék fesztivál
Új Vidanet-előfizetése
mellé kávéfőzőt
adunk ajándékba.

25.000 Ft-os*
Bosch kávéfőző
ajándékba

* Az arukereso.hu 2017. július 1-15. közötti átlagára alapján.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.
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KŐFARAGÓK VERSENYÉN
Kiskunfélegyházán rendezték meg az Európai Kőfaragó
Fesztivált, melyen a kőfaragók a látogatók szeme előtt
mutatták meg szakértelmüket, ügyességüket, fantáziájukat. A fesztivál kedvelt találkozópontja az európai fiatal
szakembereknek, nem csak az együttdolgozás, hanem
egymás megismerése, a közös ünneplés és vidámság miatt is. Az eseményen 120 versenyző vett részt: európai
kőfaragó-iskolák végzős tanulói és mesterei, továbbá
felnőtt, már gyakorlattal rendelkező kőfaragó szobrászok, díszítő szobrászok, restaurátorok. Feladatuk –
előre megadott témához kapcsolódóan – egy romhányi
30x30x20 cm-es homokkő megfaragása volt, 16 óra
alatt. A Gusztáv & Fia Síremlékek Harkány kőfaragóműhelyt Ugodi Roland képviselte, aki “A magyar puszta”
témakörből merítve egy kövön napozó gyíkot faragott
ki. A versenyen dobogós helyezést nem ért el, azonban
Kiskunfélegyháza polgármestere a versenyző szobrokból tizenötöt kiválasztott. Így Ugodi Roland munkája az
alföldi település egyik közintézményét fogja díszíteni.

NOVEMBERBEN ÚJRA
HARKÁNYI SZABADEGYETEM
XIII. Harkányi
Szabadegyetem
2017. november 3 – 8.
A magyarság lelki arca

„Lenni annyi, mint
kapcsolatban lenni”

VANDALIZMUS
Nem tudni, hogy rongálás történt, vagy a több éve renovált elemek ragasztása fáradt csak el, mindenesetre leesve
találták a Zsigmondy sétány szökőkútjának egyik elemét augusztus utolsó napjaiban. A színes, zománcozott kerámiaburkolat néhány éve már lejött, akkor megragasztották. A szökőkutat most egy héten belül renoválták: a kerámia
üvegszál erősítést kapott, majd visszaragasztották a helyére. A sziromból csak egy darab hiányzott, amit a harkányi
Gusztáv & Fia Síremlékek műhelyében pótoltak. Jelenleg üvegszál-erősítésű, kétkomponensű műgyanta stabilizálja
a kerámiát, ami az elemek alakját pontosan felvéve – kötés után – stabil és megfelelően rugalmas tartást biztosít.
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FOLYTATÓDIK A MEGÚJULÁS A
HARKÁNYI GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ TERÜLETÉN
Az idei év tavaszán elkezdett felújítási folyamatok az ősz beköszöntével ismét előtérbe kerültek a fürdőben. A tavasszal elkezdett füvesítés, az új napozó felületek kialakítása, a vendégek
elhelyezkedésének kényelmét hivatottak szolgálni. A most folytatott munkálatokkal a fürdő
már a következő évi szezonra készül elő, hogy az érkező vendégek egy megújult, kényelmes
és biztonságos parkban tölthessék el szabadidejüket.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elkötelezett, hogy vendégei
számára a pihenéshez és a rekreációhoz a legmagasabb
színvonalú környezeti feltételeket nyújtsa mind a gyógy,
mind pedig a strandfürdő területén. A 197 éves fürdővállalat egyik legnagyobb kincse az a 13 hektár kiterjedésű park, amely a fürdőépületet veszi körül, egyben
árnyas, hűs környezetet biztosítva a strandfürdő érkező
vendégeinek. Ennek az értékes környezetnek a megújításához kezdett hozzá a Harkányi Gyógyfürdő vállalat,
az idei év őszi időszakában. A fürdő az elmúlt közel egy
évszázadban folyamatos faültetésekkel igyekezett biztosítani a kedvelt, félárnyékos környezetet, amelyben az
elültetett fák az évek során felcseperedtek és az áttört,
hangulatos félárnyékot lassan felváltotta a buja gazdag
fás növénytakaró által létrehozott mélyárnyék! Ebben
az erdei környezetben a még korábbi időkből származó
hatalmas vén tölgyfák is helyet foglalnak, melyek óriási kincsei mind a városnak, mind pedig a fürdőnek. A
közparkként is funkcionáló belvárosi park elsődleges
célja a födővendégek kényelmének biztosítása, amelyben a hangulatos, helyenként árnyas környezet mellett
kiemelkedő szerepe van a fürdőzők napozásához, pihenéséhez kialakított pázsitfelületnek. A felnövekvő, néhol
túlságosan is buja erdei fák és díszítőértéküket vesztett
túlnőtt díszfák árnyékoló hatása révén az értékes pázsit
folyamatosan átalakult. A fénykedvelő egyszikű fűfélék
fajait felváltották a helyi természeti adottságok között
legnagyobb eréllyel elszaporodó erdei tavaszi aspektus
kétszikű növényfajai, kiszorítva a pázsit alkotóelemeit.
E természetes folyamat eredményeképpen folyamatosan
károsodik, illetve a mélyárnyékos területeken megszűnik
a napozásra alkalmas pázsit, a helyét felváltó növények
nem bírva a folyamatos nyírás és fürdőhasználat (taposás, lefedés) igénybevételét ahol a lombkoronák teljesen
összezárnak helyüket végül a mohás, zuzmós vályogfelület váltja fel. Az így károsodott felületeken, egy nyári
harmatos reggelen már nem szívesen helyezik el a sáros
talajra takaróikat az ide látogató kisgyermekes családok.
Feladtunk tehát kettős: a terület értékes növényállományának karbantartásakor kialakítani napos, félárnyékos
foltokat, melyeken a napozásra alkalmas pázsitfelület
hosszú ideig kényelmet biztosít és e mellett a sűrűségekből túlnőtt díszfák és természetesen elszaporodott
árnyékkedvelő erdei fák kitermelésével megmutatni a
legnagyobb eszmei- és esztétikai értékkel bíró kincsünket, az évszázados vén tölgyeket. A munkálatokat egy
tudatos tervezési folyamat előzte meg, amelyet a fák

és cserjék felmérésével, növényi értékeink felvételével
kezdtünk meg. E feladatra a fürdővállalat egy erdész
technikusból, egy kertész technikusból, egy kertészmérnökből és egy erdőmérnökből álló szakmai munkacsoportot jelölt ki. A térképek elkészítését és a felméréseket
követően többszöri átjárással meghatároztuk azokat a
helyeket, amelyek a medencék elhelyezkedése és a kialakult vendégszokások illetve idősebb strandüzemelésben résztvevő kollégák elbeszélése alapján egykori
vendégszokások szerint kedvelt napozóhelyek voltak,
egyben figyelembe véve évszázados fa matuzsálemeink
elhelyezkedését is. Az így vizsgálatba vett területek fái
közül jelöltünk meg annyi törzset, amelynek kivétele elengedhetetlen a pázsitfelületek kialakításához szükséges
fény beengedéséhez. A kiválasztás elsődleges kritériuma volt, hogy sérült, alászorult, koronatörött, fagyléces,
odvas erdei fákat vagy túlnőtt díszfákat válasszunk ki
erre a célra, megkímélve a hűs árnyat adó egészséges,
értékes faegyedeket. Munkatársaink az idősebb faegyedek esetében a fa belsejét vizsgáló számítógépes képalkotó rendszerrel végeztek vizsgálatot a fák gyógyítása
illetve veszélyességük felmérése érdekében. A vizgálatról összefoglaló értékelés készült mind a strand, mind a
gyógyfürdő területein. A vizsgálat kiterjedt a Platán bejáró egyedire is. A vizsgálatokat saját eszközzel végeztük, illetve a város Virágos Magyarországért versenyen
elért eredménye alapján kapott ajándék felméréssel egészült ki. A felvételben szereplő mintegy 2729 db fatörzs
közül 26 fára esett a választás, melyek közül a fürdővállalattal parkfenntartási szerződésben álló Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. erdészei és szakképzett munkatársai a mai napig 16 db egyedet szakszerűen, a többi
élő fatörzs megkímélésével kivágtak, majd a város tulajdonában lévő géppel kituskóztak. A kitermelt fák hasznosítható törzsrészeiből a városgazdálkodás munkatársai -felfűrészelés és szárítást követően- köztéri és kerti
bútorokat, padokat, asztalokat készítenek Harkány közterületeire és a fürdőbe, az odvas, korhadt farészekből
és a korona vékonyabb ágaiból zúzást követően darálék
készül, amelyet a városi sportcsarnok fűtésére használunk fel. A természeti értékeink egyensúlya és a város faegyedei számának növelése érdekében a város tervezett
közmunkaprogramjában részvevők a terehegyi városrészen korosfa telepet hoztak létre 3200 db facsemetéből,
melyekből 100 darabot második továbbnevelési év után
idén ősszel és jövő tavasszal ültet ki a városgazdálkodás
a fürdő és Harkány város területére!
Marosi András
Harkányi-Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgató
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ÓVATOSAN A GOMBÁKKAL!
A szakkönyvek 399 szeptemberben és 386 októberben
termő gombafélét tartanak nyílván. Ezeknek azonban csak
egy része terem a Kárpát-medencében, illetve Harkányban
és környékén. Az ízletes csemege fogyasztása a laikus gyűjtők számára kizárólag szakember előzetes vizsgálatával
történjen! És még egy jó tanács: minden, a másiktól eltérő
gombát külön gyűjtőedénybe (műanyag zacskó) szedjünk,
így a szakértő nem mondja, hogy az egészet (szatyrostól)
égessük el.
A környékünkön termő gombák közül ezúttal három-három,
könnyen összetéveszthetőt mutatunk be.
1. Mezei szegfűgomba: Ehető, tönkje karcsú, vékony, szívós,
a kalaptól nehezen elszakítható. Színe a kalapéval általában
megegyező, alsó része lehet sötétbarna is. Jellemző magassága 4 – 8 cm, átmérője 2 – 4 cm.
1/A Kerti susulyka: Mérgező, barnássárga, kúpos és bordás
kalapú, kisebb termetű gomba.

2. Karcsú csiperke: Ehető, 5-9 cm-es, kúp vagy trapéz alakú,
a közepén lehet kis púp, széle aláhajló; felszíne finoman
sugarasan szálas; színe fehéres, öregedve sárgásokkeres
lesz, érintésre besárgul. Ánizsillatú.
2/A Gyilkos galóca: Halálosan mérgező! Olív, ritkán
barnászöldes kalapjáról – ami szálasan benőtt –, fehér lemezéről, fehér gallérjáról, kígyóbőrszerűen mintázott tönkjéről, nagy fehér bocskoráról ismerhető fel.
3. Ízletes tőkegomba: Ehető, kalapja 4-5, néha 8 centiméter átmérőjű. Csapadékos időben a termőtest sok vizet
képes felvenni, ami a kalap színét megváltoztatja. A tönk
hosszúsága eléri a 6-10 centimétert, aránylag vékony,
gallér is van rajta.
3/A Fenyves sisakgomba: Halálosan mérgező! Kalapja
kiterülő sárgásbarna,
rozsdabarna, lemezei fahéjbarnák, tönkje karcsú, üreges.
Lisztszagú.

VAKKÓSTOLÓS ROZÉVERSENY
Az ország legkülönbözőbb borvidékeiről származó, 16 féle rozébor méretett
meg szeptember elején a Siesta Club
Hotel borozójában. Két forduló után
hirdettek eredményt. A zsűri tagjai
sem a borok származási helyéről, sem
a termelő személyéről nem tudtak
semmit, egyedül a tételek sorszámát.
Emelkedő sorszám szerint került a
kóstolópoharakba a nedű. A bírák
pontszámai alapján kialakult sorrend után mindez módosult, ugyanis

a második körbe jutott hat borminta
felszolgálásakor a zsűritagok már
azok sorszámát sem tudták. A valódi
vakkóstolás után adott pontszámok a
végeredményt tekintve „hazai” sikert
– Malatinszky Csaba termőterülete
Kisharsány, Siklós, Máriagyűd, míg
a második helyezett Tokajban és
Villányban is érdekelt – eredményeztek.
Végeredmény: 1. Malatinszky
Kúria, 2. Sauska Pincészet, 3. Mészáros
Pál (Szekszárd).

SZÜRETI FESZTIVÁL UTÁN
Az idei Szüreti Fesztivált új helyszínen rendezték meg,
ám a háromnapos rendezvénynek sajnos nem kedvezett
az időjárás. Herendi Ferenc főszervező elmondta, hogy
összességében nem volt fennakadás, mindennel idejében
elkészültek, azonban az időjárást ők sem tudják befolyásolni. Mint a szervező elárulta – a kitelepülőkkel, résztvevőkkel
és nézőkkel a helyszínen beszélgetve – olyan visszajelzéseket kapott, hogy nem zártak gyengébb fesztivált a tavalyinál. Több kitelepülő jelezte, jövőre is részt kíván venni
az eseményen, és így nyilatkoztak a fellépők is, valamint
a közönség is elégedett volt a műsorral. Az új helyszínnel
kapcsolatban megjegyezte, sokkal kisebb költségvetésű az
előkészülete a Bajcsy-Zsilinszky utca lezárásának, mint a
korábbi főutcai zárnak volt. A művelődési ház igazgatója elmondta, hogy a következő esztendőben is ezen a területen
szeretnék megtartani a rendezvényt, aminek egyébként
évtizedekig a Zsigmondy sétány adott otthont, és most
az eredeti helyszín közelébe került vissza a fesztivál. A
jövőt illetően jelezte: a zenekarok kiválasztása mindig ne-

héz, de idejében le kell foglalni őket, és szerződésben kötik ki számukra, hogy mekkora időintervallumban, milyen
távolságban nem adhatnak koncertet. A vasárnapi menettáncosok a minimális díjazás miatt meleg ételt és italt is
kapnak, ami hosszú évek hagyománya és más helyszíneken is bevett gyakorlat – így el is várják már az effajta figyelmességet. Idén sem történt ez másképp, a menettáncosok számához mérten főztek, csak az időjárás szólt közbe.
Így a vasárnapi menettánc a művelődési házban volt, ahonnan kevesen vállalták a nagyszínpadhoz való kimenetelt a
zord időben, ezért osztották ki az ételt a helyszínen.
Herendi Ferenc megjegyezte, a következő évre le szeretnék
kavicsozni a nagysátor alatti részt, így zord időjárásban
nem kell felázott területen lennie a közönségnek és a színpadtechnikán is javítanak. A művelődési ház igazgatója
köszönetét fejezi ki a rendezvény támogatóinak, köztük
Harkány Város Önkormányzatának, a Harkányi TDM-nek, a Pécsi Sörfőzde Zrt.-nek, a Tenkes Csárdának, az Odeon Ételbárnak,
a Xavin Hotel és Étteremnek valamint a Szigetvári Takaréknak.
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TENISZPÁROSOK VERSENGTEK
Tizenegy páros mérte össze tudását szeptember 16-án a
helyi teniszpályán, a meghívásos Watt-Open versenyen.
Mint azt Miklós József főszervezőtől megtudtuk, a
környékbeli településeken kívül bólyi, pécsi és ajkai
együttesek léptek pályára. Utóbbiak hatalmas sikerrel,
ugyanis a végeredményt tekintve mind a kupát, mind a
második helyezést magukénak tudhatják.
Bobuláné Bódi Dalma versenyigazgató – egyben a szponzor pécsi Watt-Eta Kft. képviselője – elmondta, a tornát
eleve kétfordulós, körmérkőzéses formában írták ki, ug-

yanis minden megjelent párosnak esélyt kívántak biztosítani, hogy megmérettesse magát. A tornán kizárólag
amatőr játékosok indulhattak, így történhetett meg, hogy
a tavasszal rendezett, dr. Manzini Tiborról elnevezett verseny női győztese már nem léphetett pályára, ugyanis időközben igazolt
versenyző lett. Végeredmény: 1. Vörös
László – Virág János (Ajka), 2. Hriczu
Zoltán – Izsa Tivadar (Ajka), 3. Domokos
Attila – Facsar Sándor (Pécs).

fotó: Kótány Jenő

MINDKÉT KUPA BARANYÁBAN MARADT
Az idén harminckettedik alkalommal megrendezett Tenkes Kupa úszóversenyen – amely a jövőben az alapító
nevét is viseli – 427 versenyző állt rajtkőre. A megmérettetésen első alkalommal egy izlandi úszó – Vilgbergsson Viktor – is rajtkőre állt, nem is akármilyen eredményt ért el, ugyanis az 50 méteres mellúszás legjobbja,
illetve a legeredményesebb külföldi versenyző lett.
A Dél-Baranyai Úszóegylet által rendezett vetélkedésen
a fedett uszodával nem rendelkező csapatok közt a pontversenyt a Harkányi Diáksport Egyesület (313 pont)
nyerte, megelőzve Siklós (253) és Virovitica (212) csapatát. A fedett uszodával rendelkezők mezőnyében a
pécsi ANK (235 pont) diadalmaskodott, második helyen
Mohács csapata, míg harmadik helyen a szlovák Nové
Zámky gárdája végzett.
A legjobb hazai férfi versenyző Süli Ákos, a női Batta
Orsolya (mindkettő Hódmezővásárhely) lett, a legjobb
külföldi férfi sportoló címet a már említett Vilgbergsson
Viktor (Izland), míg a nőit Karič Zerina (Bosznia-Hercegovina) nyerte el. A Molnár János-díjat – 50 pillangó
– ezúttal László Zoltán (Arad, Románia) kapta, míg a
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legeredményesebb harkányi versenyző Spándli Dominik
és Horváth Ágnes lett. A HDSE összesen hét arany, nyolc
ezüst és tizenegy bronzérmet nyert, emellett négy negyedik, nyolc ötödik és hat hatodik helyezést zsebeltek be.
Spándli Dominik négy első, egy második, Sipos Dominik
két első, egy második, Fekete Zalán két második, két ötödik és egy hatodik helyet ért el. Reisz Bálint egy-egy második és harmadik, Kuszinger Áron egy első, két harmadik
és egy ötödik, Kuszinger Márton két harmadik és egy hatodik helyezéssel zárt. Tihanyi Patrik egy-egy arany- és
bronzérmet, két negyedik helyet, Szinyei Dávid egy arany- és egy bronzérmet, Boros Zsombor két negyedik helyezést ért el. Ábel Botond egy-egy negyedik és ötödik,
Nemes János egy-egy ötödik és hatodik, Lukács Botond
egy harmadik helyet tudhat magáénak. Fischer Barnabás
egy-egy ötödik és hatodik, Ahmann Bence két ötödik és
egy hatodik hely tulajdonosa. A lányoknál Horváth Ágnes
egy arany-, két ezüst-, egy bronzérmet szerzett, illetve egy
negyedik helyezést ért el. Krutek Csenge két-két ezüst- és
bronzérmet gyűjtött, Gottlieb Kitti és Pálfi Eszter egy-egy
bronzzal zárt, míg Zelefai Réka hatodik lett.
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MARKOVICS JÁNOS EMLÉKVERSENY
A
Harkányfürdő
Sportegyesület
asztalitenisz szakosztálya augusztus 26-án rendezte
meg hagyományos
versenyét, mellyel
Markovics János
testnevelőtanárra, a sportág helyi
életre hívójára emlékeztek. A jubileumi megmérettetésen
ezúttal minden korábbinál több, öszszesen 142 sportoló vett részt, ez egyben új rekordot is jelent, így nem kevés feladat hárult a versenybírókra. A
verseny eredményes lebonyolításához

nagyban hozzájárult a Markovics
család támogatása és a helyi asztalitenisz szakosztály tagjainak munkája
is, amiért külön köszönet illeti őket.
A hét kategóriában rendezett viadalon
a következő eredmények születtek:
NB-s páros: 1. Madacki Mirella
(Nagykanizsa) – Balogh András PEAC),
2. Szuhanyik József (Pécsi Tüke SE) –
Szeberényi András (Pécsi Tüke SE), 3.
Bihercz Gábor (Mohácsi TE) – Mayer
Tamás (Beremend).
Megyei és amatőr páros: 1. Matus Attila – Pataki János (Mozsgó), 2. Kocsis
Károly – Keresztes József (Dombóvár),
3. Papp Endre – Szúnyogh Mihály
(Mágocs).

Felnőtt egyéni „A”: 1. Szuhanyik
József (Pécsi Tüke SE), 2. Madacki Mirella (Nagykanizsa), 3. Németh Márton
(PEAC).
Felnőtt egyéni „B”: 1. Mózes János
(Dunaszekcső), 2. Tábori Zoltán (Bajai
TSE), 3. Papp Endre (Mágocs).
Amatőr egyéni: 1. Vass Tibor (Pécsi
Honvéd SE), 2. Szabó Tamás (Dombóvár), 3. Hegedűs Lajos (Pécsi Honvéd SE).
Leány ifjúsági: 1. Iola Pamela (Pécsi
Tüke SE), 2. Mohl Zsófia (Mohácsi TE),
3. Erdélyi Virág (Mohácsi TE).
Fiú ifjúsági: 1. Pálos Gergő (Mohácsi
TE), 2. Koós Barnabás (Pécsi Tüke SE),
3. Mikó Levente (Pécsi Tüke SE).

ÚJ UTAKON A NŐI KÉZILABDA
Heti négy edzéssel, Iványi István vezetésével, Schoplocher Szilvia tanárnő segédletével szeptemberben elindult a helyi női kézilabda felvirágoztatása, amit a város
önkormányzata is támogat. Iványi István edzői rátermettségét jól mutatja a kezei alatt eddig országos döntőbe
jutott 21 csapat és tíz korosztályos válogatott játékos
(akik közül jelenleg ketten a Győri ETO-nál játszanak). Az
ifjú sportolók edzései felváltva az általános iskola tornatermében illetve a sportcsarnokban zajlanak, utóbbi
helyszínre a fiatal korosztály számára szükséges méretű,
úgynevezett „szivacsos kapuk” elkészítését a Városgazdálkodási Zrt. vállalta magára.
Ezért a szakosztály külön köszönetet mond Marosi Andrásnak és Gellén Antalnak – hangsúlyozta lapunknak
Molnár Antal, a szakosztály vezetője. Mint megtudtuk,
jelenleg három „szivacsos” korcsoport – U7, U8, U9 – és
egy bőrlabdás (U10) edz. Bár elsősorban az általános iskola első öt évfolyamából várják az e szép játék iránt
érdeklődőket – jelenleg 25-30 ifjú hölgy jár az edzésekre
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–, az idősebb korosztály számára is tudnak edzéslehetőséget biztosítani. Mindezt már Mezei Róbert, az idén
NB III-ban induló felnőtt férfi csapat vezetőedzője árulta el. A sportággal kapcsolatban elmondta, a nyáron 120
résztvevővel – öt fiú, négy lány csapat -, harmadik alkalommal megrendezett strandkézilabda tornán ezúttal a
harmadik helyet sikerült megszerezni. Pár nappal később
azonban Sellyén „tromfoltak”, ugyanis a gárda
ott aranyérmet
szerzett.
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