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NEHÉZ HELYZETBEN
Harminc év szolgálat után elköszönt 
a várostól és a gyülekezettől Bereczky 
Ildikó  református lelkipásztor.

A koronavírus nehéz gazdasági hely-
zetbe hozta a turizmust, az önkor-
mányzat ennek ellenére bizakodó.

A Harka legenda újra színpadra került, 
ezúttal a helyi tánccsoport vitte színre 
a város legendás történetét.
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Szeretnél dolgozni és 
állást keresel?
AKKOR ITT A HELYED!

EFOP: - 1.2.11-16-2017-00035

VÁLLALATI
WORKSHOP

HELYSZÍN: 
HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZEPTEMBER 08. KEDD
14:00

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁL-
TOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

FŐSZERVEZŐ: 
MJ KANIZSA CONSULTING KFT.

Szeretnél dolgozni és 
állást keresel?

AKKOR ITT A HELYED!

EFOP: - 1.2.11-16-2017-00035

ÁLLÁSBÖRZE

HELYSZÍN: 
HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZEPTEMBER 22. KEDD
13:00

FŐSZERVEZŐ: 
MJ KANIZSA CONSULTING KFT.

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁL-
TOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!TOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
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INTERJÚ

Véget ért a nyár, látsza-
nak a bevételi és kiadási 
oldal számai. Milyen kö-
vetkeztetéseket lehet le-
vonni ezekből?
Nagyon súlyosan érintet-
te az idegenforgalmat a 
kialakult vírushelyzet és 
annak következményei. A 
szállásadók, az idegenve-
zetők, valamint az utazás-
szervezők is elkezdték már 
hallatni a hangjukat, de úgy 

gondolom, a turizmust országosan, ágazati szinten kell új-
ragondolni a nyár végével. Beigazolódni látszanak ugyanis 
azok a félelmek, hogy az egész szektorba kell beavatkozni 
kormányzati szinten, nem elég egy-egy településnek saját 
magának keresni a megoldásokat. 
Mennyire alakította át a járvány a város idei költség-
vetését?
Márciusban, az első bejelentések hírére 482 millió forint 
kieséssel számoltunk az idei évre, ez az összeg a város 
pályázaton kívüli költségvetésének közel 35 százaléka. Az 
idegenforgalmi adó bevételek és az üdülőhelyi támogatás 
elmaradása, a kiesett iparűzési és gépjármű adó, továbbá a 
tavasszal zárva tartó piac és parkolás lecsökkent bevételei 
végül 482 milliós mínuszt eredményeztek. A legnagyobb 
részt ebből, 320 millió forintot az adók kiesése képezi. 
Nagyon fontos, hogy a szállásadók megértsék: annak elle-
nére, hogy az idei évben nincs idegenforgalmi adó és nem 
kérik el a vendégtől, a vendégéjszakák bevallását most is 
meg kell tenniük, hiszen ezek után tudja az önkormány-
zat megigényelni az elmaradt idegenforgalmi adóbevételt 
a központi költségvetésből. Ez jelentős bevételi forrása az 
önkormányzatnak, ezekből hajtjuk végre az önerős beru-
házásainkat, az út- és járdafelújításokat, a zöldterületeink 
karbantartását, gondozását, és még hosszan sorolhatnám 
az önkormányzat egyéb feladatait. 
A következő lépésként meg kell várnunk az iparűzési-, épít-
mény- és telekadó befi zetéseket, s ezt követően a testület 
október elején tárgyalja az új költségvetést. A vírusfertőzés 
első hullámára válaszként meghozott kormányzati intézke-
déscsomag elvonásai jóval meghaladják a 300 millió forin-
tot, s ha ezt összegezzük a leállások okozta veszteségekkel, 
akkor az látszik, hogy sok százmillióval kevesebb összeggel 
kell számolnia az önkormányzatnak. Mindazonáltal úgy 
gondoljuk, hogy a negatív körülmények ellenére a legszük-
ségesebb óvintézkedéseket az elmúlt időszakban elvégez-
tük. Sikeres védekezést tudtunk folytatni. 

Nehéz helyzetben is eredményesen
Véget ért a strandszezon, s már láthatóak a nyári három hónap eredményei. A járványhelyzet újbóli felfutásá-
val több tervezet is készül az ősz folyamán, ami nagyban meghatározza a következő évi költségvetést. Baksai 

Endre Tamás polgármesterrel beszélgettünk az év végi és a jövő évi tervekről. 

Ekkora kiesésnél melyek az elsődleges intézkedései 
az önkormányzatnak?
Minden önerős beruházást átmenetileg felfüggesztettünk, 
a pályázatokból megvalósuló fejlesztéseket ugyanakkor 
gőzerővel folytattuk. Első lépésben az önkormányzat az 
eddigi megtakarításait mozgósította, hogy a lakosság ré-
széről ne legyen olyan szembetűnő a változás. 
A pénzügyi, egészségügyi, gazdasági, turisztikai konszoli-
dáció évekig is eltarthat, vagyis hosszú időszak lesz, mire 
minden újra a régi kerékvágásba kerül. A várost azonban 
úgy szeretnénk fi nanszírozni, hogy az ne veszítsen érté-
kéből a jövőben sem, de mindezt sajnos jóval kisebb ösz-
szegekből tehetjük meg. A tavaly megválasztott képvise-
lő-testület által elfogadott polgármesteri programot félre 
kellett tenni, és most a kialakult helyzetre tekintettel vál-
ságtervet kell készítenünk a jövőt illetően. Mindezt úgy, 
hogy a turisták és a lakosság minél kevesebbet érzékeljen 
a kisebb költségvetésből fi nanszírozott működésből. Két 
szempontot azonban szem előtt kell tartanunk: a turisták 
jelenléte fontos a vállalkozások, a fürdő és az önkormány-
zat bevételei szempontjából, másrészről pedig van több 
mint 1400 idős korú lakosa a városnak, akik körében jelen-
tős félelem érzékelhető a vírustól, illetve a turistáktól, akik 
a vírust idehozhatják. 
Harkányban a helyi adók főként az idegenforgalomban 
képződnek, és ezek a fő bevételi forrásai az önkormányzat-
nak, amikből tudja fi nanszírozni az önként vállalt feladatait, 
mint a civil közösségek támogatását, a sport, kulturális ren-
dezvényeket, településmarketinget, oktatási intézmények 
normatíván felüli fi nanszírozását, a támogatásra szoruló 
emberek gondozását, segélyezését, a bérlakások fenntar-
tását, és sorolhatnánk még a feladatokat. Harkány turisz-
tikára épített város, és most sok kompromisszumot kell 
hozni a gazdasági élet működéséhez. 
A nyár folyamán be kellett biztosítani a város likviditását, 
ehhez több kérelmet nyújtottunk be minisztériumokhoz, 
hogy pótolják a kieső bevételeinket. Emellett befagyasz-
tottuk a város költségvetését, és a már régóta értékesí-
tésre kijelölt ingatlanok ügymeneteit felgyorsítottuk. Az 
eladásukból származó bevételek az ősz során fogják segí-
teni az önkormányzat működését, valamint a tavaszig tartó 
időszakot. 
Melyek ezek az ingatlanok?
Gazdára talált a fürdő egykori TMK épületegysége, ahol 
most a városgondnokság működik. Ez a Thermal Hotel fej-
lesztési területe lesz, amely komoly összeget nyert szállo-
dájának fejlesztésére. A szomszédságban lévő, közel húsz 
éve üresen álló egykori vízmű üdülőt is értékesíteni tudtuk, 
köszönhetően annak, hogy egy külföldi befektetőcsoport 
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Harkányban lát lehetőséget. Mindkét adásvétellel komoly 
munkánk volt, ugyanis hosszú éveken keresztül tartó jogi 
csatározásoknak kellett pontot tenni a végére. A liciteljárás 
mindkét esetben eredményes volt, sőt részben a korábbi 
becsértéknél magasabb összegért keltek el ezek az ingatla-
nok. Szerencsére kecsegtető a város helyzete, hiszen az ön-
kormányzat beruházásaival rendezettebb városkép alakult 
ki. A Zsigmondy sétány felújítása, a fürdőfejlesztés mind-
mind hozzájárult az ingatlanpiac élénküléséhez. 
Mindezek mellett több külterületi ingatlant is értékesített 
az önkormányzat, mivel a testület fontosabbnak tartotta a 
jelenlegi gazdasági helyzetben, hogy a felkínált területekért 
egy összegben érkezzen meg azok ellenértéke, minthogy 
az hosszú éveken keresztül minimális bérleti díjban jelenjen 
meg. A Kossuth utcai torzóként elhíresült ingatlannál pedig 
október elején tudunk végleges döntésről beszámolni, de 
több érdeklődővel állunk kapcsolatban. Közben itt is egy 
több éves jogi procedúra végére értünk.
A nyár folyamán azt láthattuk, hogy tele van a fürdő 
körüli parkoló, az éttermek, és a strandon is sok ven-
dég van. Milyen volt a nyári szezon?
Ahogy az előzőekben is fogalmaztam, volt egy vírus elleni 
védekezési szakasz, majd egy újranyitási szakasza a város 
gazdasági életének. Mindezen idő alatt folyamatosan fel 
kellett készülnünk a második hullámra, amely napjainkra 
meg is érkezett. A nyár zárásával a számok azt mutatják, 
hogy az idei főszezonban a szállodák majdnem teltházzal 
üzemeltek. Ha emellé hozzátesszük a strandfürdő eladott 

jegyszámait és a fizetőparkoltatásból befolyt összeget, 
akkor kijelenthetjük, hogy az idei nyár jobb volt, mint a ta-
valyi. Azonban ez nem pótolja a kiesett tavaszi szezont, a 
nyár eleji bizonytalanságot és a rossz időjárásból fakadó 
gyengébb nyár eleji vendégforgalmat. Ezeket összegezve 
sajnos azt kell leszűrnünk, hogy az eddigi adatok szerint 
közel 50 százalékos a visszaesés. 
Mindazonáltal nagy örömünkre szolgál, hogy a folyamat-
ban lévő fürdőfejlesztés zavartalanul halad. Az állam hosz-
szas tárgyalás után a tavasszal az idei beruházás támoga-
tását egy összegben utalta az önkormányzatnak. Ennek 
köszönhetően akadálytalanul tudott folyni az építkezés, 
így most három hónappal előrébb járunk a kivitelezésben. 
Az ősz során a kinti gyermekvilág kivitelezése is elkezdőd-
het. A teljes objektum így várhatóan 2021 őszére elkészül. 
Az elmúlt időszaknak ez az egyik nagy sikere, hiszen a pan-
démiás helyzet utáni időszakban a strand készen fog állni, 
Harkány felkészülten, megújulva tudja magát a piacon újra 
pozícionálni a jelen helyzet elmúltával, ami óriási előnynek 
számít majd. A fürdőfejlesztésről döntő kormányhatározat 
második része tartalmazza a tervek és tanulmányok elké-
szítését a fejlesztés folytatásával kapcsolatosan. Itt ez év 
végéig kell elkészülni a tervekkel, tanulmányokkal. A jár-
ványhelyzetben ezek a háttérmunkálatok sem álltak le, itt 
is tartani tudja az önkormányzat és a megbízottak a hatá-
ridőket. Így elmondható, hogy a jövőben – ha optimálisan 
alakul a helyzet – újabb fejlesztésekre tudunk majd össz-
pontosítani, a javuló gazdasági környezetben.

vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Közös élmények
fénysebességen
Válasszon  
villámgyors otthoni  
internet csomagjaink közül!
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BEMUTATKOZIK A HIVATAL: 
REGÉNYINÉ DR. BÖRCZI VERA

ki, szívesen csatlakoztam az 
általa vezetett hivatalhoz. A 
harmadik szempont pedig a 
lakóhelyem és a munkahe-
lyem közötti távolság volt, 
három kisgyermek mellett 
erre is figyelemmel kellett 
lennem.

Május óta sikerült megismerni a harkányi ügymene-
teket?
A sellyei 12 önkormányzat közös hivatalaként működik, 
ennél fogva szükségszerűen más struktúra, feladatel-
osztás alakult ki, mint a harkányi önálló polgármesteri 
hivatalban.  Míg előzőleg többségében az egyes képvi-
selő-testületek munkáját, az önkormányzatok feladat-el-
látását segítettem, jelenleg főként hatósági ügyekkel 
foglalkozom. Harkányi munkakezdésemmel nagyjából 
egyidőben hirdették meg a magán- és egyéb szálláshe-
lyek fejlesztését célzó Kisfaludy pályázatot, mely az iga-
zolások igénylésével, esetleges módosítások bejelenté-
sével komoly ügyiratforgalmat generált hivatalunkban. 
Kollégáimmal igyekeztünk gyorsan, hatékonyan segíteni 
a pályázókat, ügyfeleket, és természetesen a jövőben is 
erre törekszünk.
Melyek azok a napi feladatok, amiken most dolgoz-
nak?
Az igazgatási osztályhoz tartozó sokféle ügytípus közül 
személyesen főként a kereskedelmi, szálláshely-üzemel-
tetési, telepbejelentéses ügyeket, valamint a birtokvédel-
mi kérelmeket intézem, de foglalkozom sok más területtel 
is.  A szálláshelyek ellenőrzését prioritásként kezeljük, a 
vendégellenőrök munkája mellett célzott helyszíni ható-
sági ellenőrzéseket is folytatunk kollégáimmal, jogszabá-
lyi előírások okán. A szálláshely-szolgáltatókat hat évente 
legalább egy alkalommal kötelező megvizsgálnunk a jog-
szabályban meghatározott feltételek szerint, ez a szállás-
helyek nagy száma miatt komoly feladatot ró a hivatalra. 
Nem célja az önkormányzatnak, s nekem sem, hogy bün-

Regényiné dr. Börczi Vera május 15-e óta tölti be az 
aljegyzői munkakört a harkányi önkormányzati hi-
vatalban. A jogász végzettségű háromgyermekes 
anyuka az iskoláit Pécsett végezte, majd a Magyar 
Gyógyszerész Kamara titkári feladatait látta el. Har-
kányi munkavállalása előtt, 2006-2020 között Sely-
lyén hasonló munkakörben dolgozott.
Mi indokolta a váltást?
Több tényező alapján döntöttem úgy, hogy megpályázom 
a meghirdetett álláshelyet: elsősorban a szakmai kihívás 
vonzott, hiszen az előző munkahelyemen ellátott feladata-
imhoz képest új területeket ismerhettem meg. Bár Sellyén 
nagyon jól éreztem magam, úgy éreztem, váltanom kell.  A 
másik, ami ugyanolyan fontos, hogy a harkányi jegyzőasz-
szonnyal korábban remek munkakapcsolatot alakítottunk 

tetéseket szabjunk ki, azonban komoly hiányosságok, 
esetleges bejelentés nélküli tevékenység esetén köte-
lesek vagyunk a jogszabályban előírt szankciókat alkal-
mazni, melyre sajnos több alkalommal volt már példa az 
elmúlt hónapokban. Mindenképpen közös célunk, hogy a 
vendégek Harkányban színvonalas szálláshelyekkel, szol-
gáltatásokkal találkozzanak, hogy jó érzéssel, jó emlékkel 
térjenek haza a városból. 
Emellett szeretnénk a napi ügyintézői munkát gyorsítani, 
egyszerűsíteni az általunk használt rendszerek folyama-
tos fejlesztéseinek, új funkcióinak minél mélyrehatóbb 
megismerésével, alkalmazásával, melyben a kollégák élen 
járnak, emellett képzéseken is igyekszünk tapasztalato-
kat gyűjteni.
Gondolom, pécsiként nem volt ismeretlen Ön előtt 
Harkány. Milyenek a tapasztalatok?
Ismertem Harkányt korábban is, jó párszor megfordultam 
a városban, a fürdőben. Az első hónapok tapasztalatai tel-
jes mértékben pozitívak, nagyon jól érzem itt magam, és 
remélem, hogy a hozzám forduló ügyfeleket hatékonyan 
tudtam és tudom a jövőben is segíteni.

FOLYTATÓDIK A SZÁLLÁSADÓK 
ELLENŐRZÉSE

Folytatódik a szállásadók év elején megkezdett, de a 
koronavírus-járvány miatt félbehagyott ellenőrzése – 
jelezte az Új Harkányi Híreknek dr. Markovics Boglár-
ka, Harkány város jegyzője.
Harkány jegyzője az önkormányzat törvényi kötelessé-
gére mutatva megjegyezte, a szállásadók az adójogi el-
lenőrzés mellett most más típusú hatósági revízió alá is 
esnek. Ennek során a hivatal alkalmazottai nemcsak azt 
ellenőrzik, hogy a szálláshely eleget tett-e a kötelezően 
előírt NTAK-regisztrációnak és folyamatos adatszolgálta-
tási kötelezettségének, de azt is górcső alá veszik, hogy a 
szálláshely teljesíti-e az adott típusra vonatkozóan előírt 
jogszabályi követelményeket. Ahol hiányosságot találnak, 
komoly bírságokat kell alkalmazniuk. Kiemelte: a szállá-
sadónak bármikor lehetősége van módosításokra és fel-
világosítás kérésére. Arra kérte az érintetteket, hogy min-
denki ellenőrizze, eleget tett-e az előírt követelményeknek, 
ha nem, az esetleges hiányosságokat még az ellenőrzést 
megelőzően igyekezzenek pótolni.
Az elmúlt hetekben zajlott Kisfaludy pályázat nem titkolt 
célja volt az NTAK-regisztrációk rendezése, mely során a 
szállásadók egyeztették és a törvényi feltételeknek meg-
felelően korrigálták engedélyeik egyes részeit. A nyertesek 
szúrópróbaszerűen esnek majd ellenőrzés alá, de azt már 
nem az önkormányzat emberei végzik, hanem megbízott 
pályázati biztosok.
Ezen ellenőrzésektől függetlenül a hatóságok is kopogtat-
hatnak a szállásadóknál, akiknél tíz fő feletti befogadóké-
pesség esetében vizsgálják, hogy a tűzvédelmi előírások-
nak megfelelnek-e.
harkanyihirek.hu
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INTERJÚ

Az elmúlt évtizedeket át-
gondolva, melyek a Har-
kányban töltött szolgálat 
legfontosabb emlékei?
Az egyik fontos és nekem, 
budapesti lánynak új dolog 
volt, hogy olyan idős em-
berekkel ismerkedhettem 
meg, akik még a paraszti 
életformában éltek mind-
addig, míg ezt lehetővé 
tették számukra. Bennük 

volt az az ösztönös józan paraszti gondolkozás és paraszti 
életforma, melynek szerves része volt a vallás. Harkányba 
a tősgyökeres reformátusok mellett sokan költöztek az Al-
földről, Kárpátaljáról, Erdélyből, kitelepítettek, menekültek. 
Ők azt az egészséges életformát képviselték, ahol ter-
mészetes volt, hogy Istentől kérjük az esőt, neki adunk 
hálát a termésért. Ami mind-mind a régi életformához 
tartozott. Számomra ez új dolog volt. Úgy kapcsolódott 
össze a munka, a hétköznapok menete és a vasárnap, 
hogy azoknak szerves része volt az Isten. A hétközna-
pokban is ott volt a mestergerendán a Biblia, a Szikszai 
imádságos könyv és a Zsoltár. És ezt naponta elővették 
és olvasták. Vasárnapokon pedig az ünnepi istentisztelet 
a családok szerves része volt. Számomra sokat jelentett 
ennek az életformának a megismerése. 
A másik fontos dolog, hogy nekem megadatott itt, hogy 
olyan fiatalokkal foglalkoztam, akiket én is keresztel-
tem. Személyes kapcsolatom volt már velük. Ha el is 
mentek, vittek magukkal olyan emlékeket, ahova vissza 
lehet csatolni, amikor ismét találkoztunk, vagy megke-
restek. Most, az elmúlt hónapban is kereszteltem több 
olyan gyermeket, akiknek a szüleit is én kereszteltem, 
a nagyszülőket pedig én adtam össze. Ezek a nemzedé-
keken áthúzódó kapcsolatok sokat jelentenek. Az itteni 
gyerekektől sokat kaptam és sokat is foglalkoztam ve-
lük. A betlehemesek, a március 15., a passió, a karácsonyi 
műsorok felemelő élményeket jelentettek.  Ezeket mind-
mind már a rendszerváltás előtti időben is végezhettem 
a gyerekekkel, amikor ez még tilos volt. Harkányban 
megéltem egy olyan időszakot is, amikor az iskolába 
nem mehettem be hittant tartani. A lelkészre úgy néz-
tek, mint aki megrontja a gyerekeket. Az állami egyház-
ügyi hivatal tiltotta a hitoktatást. Ez kellemetlen élmény, 
amire emlékezni már a történelem része. Az ember – így 
én is – a saját korosztályával talán többet foglalkozik. Így 

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.” – Zsoltárok 90.

Harminc év szolgálat után elbúcsúzott Bereczky Ildikó
Bereczky Ildikó tiszteletes asszony búcsúztató istentiszteletére augusztus 30-án került sor a református 

templom és parókia udvarán. A lelkész asszony 30 évnyi harkányi szolgálat után köszön el 
a gyülekezettől és a várostól. 

napjainkra megadatott, hogy az idősebbekkel is annyit 
foglalkozom, mint régen a fiatalokkal. 
Rengeteg program, cselekedet őrzi az elmúlt har-
minc évet, ami infrastrukturális fejlődést is hozott.
Nem tudom elképzelni, hogy ezt én végigcsináltam. Tíz 
romos templommal és parókiával kezdtem. Ha csak a 
templomokat nézzük, Bisse, Túrony, Csarnóta, Garé, 
Szava, Diósviszló, Rádfalva Harkány, Terehegy azok a te-
lepülések, ahol renováltunk. Kérkedésnek tűnik, de volt 
olyan, ahol többször is végeztünk felújítást. A túronyi, a 
harkányi parókiát is rendbe tettük.  A tíz faluban vissza-
igényeltem az iskolákat, földeket. Voltak olyan települé-
sek, ahol kárpótlást kért az egyházközösség, s volt, ahol 
az épületeket. Úgy gondolom, nekem ez adatott, hogy 
így mutassak rá az Istenre, s ezért választottam ezt az 
igét búcsúzóul; „Uram, Te volt hajlékunk, nemzedék-
ről, nemzedékre”. Isten a hajlékunk. Amikor nem voltak 
templomok, akkor is ő volt a hajlékunk, s amikor nem 
lesznek, akkor is ő lesz a mi otthonunk, biztonságunk – 
itt is és odaát is. 
Következett a rendszerváltás, ahol szintén központi 
szerep jutott a harkányi református egyházközös-
ségnek. Mik voltak ezek?
Kezdődött az erdélyi árvizeknél, majd a bánáti terüle-
tek árvízénél. Mentünk, segítettünk. Harkány nemcsak 
régmúlt korok felidézője, hanem bizonyos értelemben a 
történelem aktív szereplőjévé is vált, különösen a rend-
szerváltozások idején. Előbb az 1989-es romániai forra-
dalomkor. A kis fekete-fehér tévén néztük a konyhában 
a forradalmat. Két férfi jött vadászpuskával, hogy tisz-
teletes asszony, merre kell menni, visszafoglalni Erdélyt? 
Mondtam, hogy fegyverrel mégsem kéne, inkább gyűjt-
sünk. Harkány akkoriban kis község volt, háromezren 
élhettek itt. Karácsonyra összegyűlt háromszázezer fo-
rint. Fölhívtam a patikus bácsit, hogy gyógyszerre lenne 
szükség. A szentestét megelőzően egész éjjel válogatták 
a kötszereket és a gyógyszereket. Mások közben élel-
met hoztak, és a két puskás férfi elindult Kolozsvárra 
egy nagy teherautónyi segélyszállítmánnyal. Kérdezték, 
hová vigyék az adományokat, mondtam, hogy az unitá-
riusokhoz, oda úgysem megy senki, mert nem tudják, 
hogy léteznek ilyenek is. Akkoriban Kallós Zoltán nép-
rajzkutató, népzenegyűjtő volt az unitárius egyház főfel-
ügyelője – a mai napig megvan a levél, amelyben megkö-
szöni a harkányi gyülekezetnek az adományokat. Aztán 
az erdélyiek egyre többen érkeztek Harkányba. Környe-
ző parókiákon szállásoltuk el őket. Később, amikor test-
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vérvárost választott a képviselő-testület, Tusnádfürdőt 
javasoltam. 
A délvidéki háborúban milyen szerepet vállaltak? 
A nagyszámú menekült miatt a harkányi parókián tartott 
válságmegbeszélést a határőrség, a belügyminisztérium, a 
rendőrség és az önkormányzat képviselője. Amikor meg-
kérdeztem a magyar határőrség parancsnokát, hogy ha 
áttörnének a szerbek a határon, meg tudnánk-e védeni 
magunkat. Magunk között elismerte, hogy nem. Még elég 
ennivalója sem volt a magyar katonáknak. Rengeteget 
dolgoztunk, volt, hogy napi három órát aludtunk csak. A 
harkányi parókia valóságos menekültellátó központtá vált. 
Élelmiszert, ruhát gyűjtöttünk, és gondoskodtunk a csalá-
dok elszállásolásáról, hiszen az általuk kibérelt nyaralókban 
sokszor még fűtés sem volt. Szabó Imre bánáti születésű 
lelkipásztorral és Kettős János kopácsi lelkésszel megala-
pítottuk a Délvidéki Menekültmissziót, amit Bóka András 
esperes és a megye több lelkésze is aktívan támogatott. 
Összefogtunk, magyar és szerbhorvát nyelven istentisz-
teleteket, bibliaórákat tartottunk, ha kellett, temettünk is. 

1992-ben rövid időre a tanítást választotta, majd 
1998-ban tért vissza Harkányba. Milyen városba ér-
kezett?
Úgy érkeztem vissza, hogy ez már nem ugyanaz a világ, 
mint mikor elmentem. Ebben az időben fontosnak tartot-
tam, hogy a település életében kiemelt szerep jusson az ün-
nepeknek, október 6., október 23., március 15., augusztus 
20. megünneplése, a Szent István-szobor állítása fűződik 
ezekhez az évekhez. Ezek az ünnepek nemzetünkről, ha-
zaszeretetünkről, az emberek hitéről szólnak, ezért is je-
lentős, hogy sikerült meggyökereztetni őket a városban. 
Emlékszem rá, amikor nem volt semmi, csak november 7. 
és április 4. Azokhoz az évekhez képest nagy előrelépésnek 

tekintem kulturális értékeink nagyobb megbecsülését. 
Következett a Szabadegyetem. Lesz folytatása az Ön 
távozásával?
A szabadegyetemet úgy kezdtük el szervezni, hogy olyan 
művészek, előadók, egyetemi oktatók és kutatók jöjjenek 
a városba, akik idehozzák a kultúrát és tudományt, és el-
viszik a település jó hírét a világba. Nagy elismerés, ami-
kor egy nemzetközileg elismert tudós azt mondja, hogy a 
szabadegyetem egy messze földön híres előadássorozat. 
Vannak olyan vendégek a településen, akik erre a hétre 
tervezik a jövetelüket. A Szabadegyetemmel sikerült elér-
ni, hogy úgy tekintsenek városunkra, mint ami olyan hely, 
ami nemcsak a fürdőjéről híres, hanem kultúrát is képvi-
sel. Olyan előadókat sikerült megszólítani, elhozni Har-
kányba, akik nemzeti értékrendet képviselnek, elismerik 
őket hazánkban és határainkon túl is. A Szabadegyetem 
az idei évben a vírushelyzet miatt elmarad, de november 
15-én Trianon-emléknapot szervezünk. Fazekas István Tri-
anon-darabjának bemutatására is sor kerül, Koncz Gábor 
és Gregor Bernadett előadásában, illetve Andrásfalvy Ber-
talan emlékezik egy előadással Trianonra. Biztos vagyok 
benne, hogy a Harkányi Szabadegyetem Alapítvány élén 
utódom, Horváth Andrea református lelkész – aki szintén 
széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik – tovább szervezi 
majd Markovics Jánossal és Horváth Tamással együtt a 
sorozatot.
Következnek a nyugdíjas évek. Hogyan tervezi eze-
ket?
Kiváló lelkipásztor érkezik utánam a városba, ezért nyu-
godtabb szívvel megyek nyugdíjba. Már hívtak több 
helyre szolgálni, így a nyugdíjas években is megmarad az 
igehirdetés. Nekem nagyon fontos a család, testvéreim, 
gyermekeik, unokáik, akik mind Budapesten és környé-
kén élnek. Keveset kaptak belőlem eddig, miattuk is köl-
tözöm vissza a fővárosba. 

Bereczky Ildikó Ajkán született 1958-ban, de kétéves korától a fővárosban nevelkedett. Zenei 
általános iskolába járt, a Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett, elvégezte a Teológia 
Akadémiát. Pécsett kezdett lelkészként, majd egy baseli ösztöndíj következett, aztán újra Pécs. 
1984-ben került Harkányba, s ezt a szolgálatot hat évre megszakította a vallástanári munka 
a Baár-Madas Református Gimnáziumban, a Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolán és a pécsi re-
formátus iskolában. 1998-ban visszatért a Harkány–Márfa Református Társegyházközségbe. 
1998 és 2006 között önkormányzati képviselő is volt. 2010-ben Dizseri Tamás Szeretetszolgá-
lati Díjban részesült. 2016-ban különleges és elkötelezett szeretetszolgálatáért a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést kapta. 2018-ban Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testü-
lete Kultúráért emlékérem kitüntetésben részesítette.

FOTÓ: CZENE ZOLTÁN
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Augusztus 20. Az új kenyér ünnepe
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Német nemzetiségi nap - képriport 

HARKA LEGENDÁJÁT TÁNCOLTÁK EL

A lány és az ördög legendáját vitte az ötödik alkalom-
mal megrendezett Bőköz Fesztivál színpadára a Harka 
Táncegyüttes. A gyógyvíz történetéről szóló előadás 
ősbemutatója szeptember 4-én volt, Drávacsehiben.
Az együttes Pilári Gábor és Vajda Zsuzsa, a pécsi MárkusZín-
ház rendezői segítségével alkalmazta színpadra Harkány 
legendáját, míg a táncos koreográfiában Kádár Ignác és Ra-
dák János is segítségükre volt. A táncegyüttes – amelynek 
vezetője Donáczi Károly – 2001 áprilisában alakult, jövőre 
ünneplik huszadik születésnapjukat, erre készülve kezdték 
el az egyedülálló táncjáték próbáit. 
– A Kárpát-medence táncait tanuljuk és annak a viseleteit 
gyűjtjük, illetve gyűjtöttük az elmúlt években. A Harka lány 
legendáját már sokan feldolgozták Baranyában és máshol 
is, számunkra azonban mostanra érlelődött meg, mostan-
ra tudunk annyi motívumot, hogy ebből a történetből egy 
komolyabb táncjátékot hozzunk létre – mondta Szabó Be-
áta, a csoport tagja. A programba bábelemeket is szerettek 
volna belevinni, így a mese szereplői maszkokat viselnek a 
tánc közben. Emellett az előadás különlegessége, hogy a 
megyénkben és a Dél-Dunántúli régióban élő különböző 
nemzetiségű lakosság tradicionális táncaiból minél többet 
szeretnének bemutatni.

FOTÓ: CZENE ZOLTÁN

FOTÓ: CZENE ZOLTÁN
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VÉGET ÉRT A NYÁRI SZEZON

FELÜLVIZSGÁLTÁK AZ ÖTCSILLAGOS 
MINŐSÍTÉST

DÉLBEN JÖTT HARKÁNYBA 
AZ ORGONÁK ÉJSZAKÁJA

Vendégszámok tekintetében a nyár második fele hoz-
ta mindazt, amit a harkányi fürdő az egész strandsze-
zontól várt. A külföldiek hiánya egész évben érezhető, 
de a kialakult helyzet mellett is 85 ezer vendég lépte át 
a nyári hónapokban a kapukat.
Sok tekintetben meglepő volt az idei szezon – mondta Ma-
rosi András. A vendégszámok tekintetében az első hónapok 
nagyon jól indultak, de a pandémia miatti kényszerű leállás 
után a szezonnyitás több tekintetben sem a vártak sze-
rint alakult – tette hozzá a fürdő igazgatóságának elnöke, 
aki szerint sem az időjárás, sem a turizmus nem vett kellő 
lendületet júniusban. A vendégek külvilággal szembeni bi-
zalmatlansága a nyár második felére enyhült, ekkor vált bi-
zonyossá, hogy a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vonzó belföldi 
turisztikai célpont.
Az idei strandszezon egyértelműen a belföldi turizmusról 
szólt, miközben – különösen augusztus utolsó hétvégéin 
csúcsokat döntve – egyértelműen látszik, hogy a családi 
kirándulások kerültek túlsúlyba. Az igazgató szavai szerint 
ez azért örvendetes, mert a jelenleg zajló fejlesztések is ez 
irányba mutatnak, illetve az egész nyáron át tartó higiéniás 

A féléves felülvizsgálatot követően megerősítették a 
harkányi fürdőnek korábban mindkét kategóriában 
a legmagasabb minősítéssel adott Nemzeti Tanúsító 
Védjegyet. 
A Magyar Fürdőszövetség a Magyar Turisztikai Ügynökség 
megbízásából veti alá az ország fürdőit annak a minősítési 
rendszernek, mely – nagyon szigorú feltételeknek megfele-
lően – csillagokkal értékeli az arra jelentkezőket. A harkányi 
komplexum novemberben vehette át az ötcsillagos Nemzeti 
Tanúsító Védjegyeket, melyek felülvizsgálatára a közelmúlt-
ban került sor. Harkány a strand és a gyógyfürdő kategóriá-
ban is tovább viselheti az öt-öt csillagot.

Templomok, terek és más különleges helyszínek 
adtak otthont országszerte az Orgonák éjszakája 
rendezvénynek a Filharmónia Magyarország szer-
vezésében.
Harkányban augusztus 8-án, nem sokkal dél után szó-
laltatta meg Balatoni Sándor a hangszerek királynőjét 
a Lepke medence partján. Az orgonaszóhoz szokatlan 
helyszínek között a budapesti Lehel csarnok, balatoni 
sétahajók, a siklósi vár valamint a miskolci autóbusz-pá-
lyaudvar és a Hertelendi Termálfürdő mellett a harkányi 
strand is felsorakozott.

törekvéseik kellő bizalmat eredményeztek.
A szabadságolások végének és az iskolakezdésnek betudha-
tóan az első őszi napokon visszaesett a  belépők létszáma, 
ami a várakozásoknak megfelel – ismertette Marosi András. 
Az igazgató optimista, úgy véli, ha nem változik a járvány-
helyzet, az augusztus végén hozott határátlépési korláto-
zások mellett is tartható az az elmaradás, amit a márciust 
követő néhány hónapban elszenvedett a fürdő.
Marosi András leszögezte: jelen körülmények között, válto-
zatlan járványhelyzet mellett semmiképpen sem fog ismét 
bezárni a fürdő. A vállalat megfelelő számú személyzettel 
működik, amit a tavaszi felmondások és elbocsátások után 
valamivel alacsonyabb létszámban határoztak meg. Ez fő-
ként a fokozatosan újrainduló részlegek nyomán gazdasági 
elgondolásból alakult így, de volt bevált és szeretett mun-
katárs, akit új munkahelye miatt nem tudtak visszavenni az 
állományba.
A zajló fejlesztésekkel kapcsolatban az igazgató jelezte, 
hogy nem volt hatással rájuk a járvány, a tervezett ütem-
tervhez képest kedvezőbb az előrehaladás.
harkanyihirek.hu

FOTÓ: CZENE ZOLTÁN



11

Harkányi Hírek    Szeptember

KOMOLY DÖNTÉS SZÜLETIK

FIZETŐS AZ ELEKTROMOS 
AUTÓK TÖLTÉSE

MEGNYITOTT AZ ŐSTERMELŐI PIAC

Miután az elmúlt években Harkány önkormányzata 
rendezte a félbehagyott belvárosi ingatlan jogi hely-
zetét, hamarosan kedvezőre fordulhat annak sorsa.
„Restart” – hirdeti egy újonnan kihelyezett tábla a belvárosi 
építkezés látványtervére mutatva. Várakozással teli időszak 
ez a belvárosi torzó néven elhíresült ingatlan életében, me-
lyet – a vitás jogi helyzetét tisztázva – immáron értékesíthet 
az önkormányzat. Egy helyi befektetői csoport korábban 
jelezte a város képviselő-testülete felé, hogy kedvező piaci 
helyzet esetén igényt tartana  rá. Az üzleti alapon megho-
zott döntés szeptemberben születik meg.
harkanyihirek.hu

Fizetős szolgáltatásként tér vissza Harkányba az 
elektromos autók töltésének lehetősége. A pontos 
feltételek és dátum még nem ismert, de várhatóan 
néhány héten belül lehet csatlakozni az oszlopra.
A gyakorlat szerint nem is a turizmus célját szolgálta, mint 
inkább a helyiek és környékbeliek, főként pécsiek – köztük 
egy csomagszállító – jártak ingyen energiát szívni az osz-
lopra, átlagosan havi 135 ezer forint költséget termelve 
ezzel az önkormányzatnak. A Zsigmondy sétányon lévő 
kétállásos töltőt végül júliusban a megváltozott jogszabályi 
háttér miatt kellett ideiglenesen lekapcsolni, melyről rész-
letesebben írtunk.
A képviselő-testület döntése értelmében az üzemeltetést 
külső, komoly referenciákkal bíró üzemeltetőnek adnák, 
aki a térségben elfogadott tarifához igazodva biztosítaná 
a szolgáltatást az olcsóbb elektromos autózást választók-
nak.
harkanyihirek.hu

Megérkeztek a szükséges engedélyek, így megkezd-
hette működését a felújított termelői piac.
A mintegy tucatnyi termelő a Spar melletti parkolóból köl-
tözött át a felújított termelői piac területére.
FELHÍVÁS – ŐSTERMELŐI PIACON LÉVŐ ÜZLETEK 
BÉRLÉSI LEHETŐSÉGÉRE
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy Har-
kány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2020. 
(VII.06.) számú önkormányzati határozatával döntött a 
Piac szabályzat módosításáról, melynek értelmében a fel-
újított őstermelői piacon lévő új egységeit bérbe kívánja 
adni. A bérleti díjak 2.000,-Ft/m2/hó összegben kerültek 
megállapításra.

Ennek megfelelően az egyes üzletek bérleti díjai az alábbiak 
szerint alakulnak:
• I. üzlet (72,41 m2) 144.820,-Ft/hó
• II. üzlet (44,86 m2) 89.720,-Ft/hó
• III. üzlet (33,65 m2) 67.300,-Ft/hó
• IV. üzlet (24,51 m2) 49.020,-Ft/hó
• V. üzlet (24,51 m2) 49.020,-Ft/hó

A bérleti szerződések megkötésére az igénybejelentések 
sorrendjében kerül sor.
A fentiekben meghirdetett üzletekről további információt 
a Piacfelügyelőnél kapnak az érdeklődők: 06 72/479-454, 
piaccsarnok@harkany.hu

ÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSSAL SEGÍT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRE 
LEHET JELENTKEZNI

Szeptemberben lehet igényelni a Harkányban lakó 
bölcsis, ovis, illetve általános-, valamint középiskolás 
diák után az évkezdési támogatást. A gyermekenként 
ötezer forint értékű juttatás vissza nem térítendő, 
célja a nevelési- és tanév kezdésének segítése.
Az önkormányzati támogatás a tavalyi bevezetésekor 
mintegy kétszáz jogosultnak jelentett segítséget. Az idei, 
koronavírus-járvány miatt sajátos költségvetés mentén 
tervezett esztendőben is fontos e szociális juttatási forma 
fenntartása, hiszen most több nehéz helyzetbe került csa-
lád számára bír fokozott jelentőséggel.
A szociális települési támogatás szeptember 1. és 30. között 
igényelhető, és minden érintett megkaphatja, a család jö-
vedelmi viszonyainak vizsgálata nélkül.

Harkány Város Önkormányzata minden 65. életévét be-
töltött harkányi lakcímmel rendelkező lakosának szociális 
étkeztetést biztosít kedvezményes 500 Ft/adag áron. A 
szociális étkeztetésben részesülők hétköznaponként hét-
főtől-péntekig egyszeri alkalommal ebédet kapnak, me-
lyet az önkormányzat házhoz szállít. Az étkezés igényét 
a harkányi hivatal szociális munkatársánál vagy a hivatal 
igazgatási osztályán kell kezdeményezni, ahol egy nyom-
tatványt kell kitölteni és a személyes iratokat bemutatni.

FOTÓ: KACSÚR TAMÁS
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A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER KLUB LÁTOGATÁSA HARKÁNYBAN

Nagy örömünkre szolgált, hogy augusztus 27-30. között 
a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub soron következő 
szakmai találkozóját a Harkányi Psoriasis Centrumban tar-
totta, közel 40 fő részvételével.
Az egészségügyimenedzser-képzést 1991-ben kezdték, a 
klub megalakításának gondolata a hallgatók köréből indult 
ki. Az alapító tagság az első két évfolyam hallgatóiból (akik 
főképp orvosok, közgazdászok, ápolási vezetők voltak) és 
az oktatókból toborzódott, a taglétszámuk folyamatosan 
növekszik.
A négynapos egészségügyi szakmai workshop alatt sor 
került a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum és a Sik-
lósi Kórház bemutatkozására és szakmai előadásokra. A 
szakmai tapasztalatcsere különlegessége, hogy mindkét 
kórház kft. gazdálkodási formában működik. A résztve-
vők az ország számos pontjáról érkeztek, egészségügyi 
intézmények vezető beosztású dolgozói, akik nagy érdek-
lődéssel fogadták a harkányi elsőbbségi rehabilitációval és 
a nőgyógyászati valamint psoriasis kezelési lehetőségekkel 
kapcsolatos információkat, lehetőséget biztosítva további 

szakmai együttműködésre.
A program során a klubtagoknak lehetőségük volt a dél-ba-
ranyai turisztikai desztináció egyéb nevezetességeit is 
megtekinteni, például a siklósi várat, a máriagyűdi Bazilika 
Minort, Villányt és Pécs városának történelmi és kulturális 
örökségét. A színes programoknak és a szíves vendéglátás-
nak köszönhetően többen is jelezték, hogy Harkány vissza-
térő vendégeivé válnak.
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MARKOVICS JÁNOS EMLÉKVERSENY ERŐS EMBEREK VERSENYE

Az asztalitenisz-szakosztály augusztus 22-én rendezte 
meg hagyományos Markovics János Emlékversenyét a vá-
rosi sportcsarnokban. Ezen a napon a Tanár Úrra mint az 
asztalitenisz sport harkányi alapítójára emlékeztünk, aki 
a ’60-as évek elején településünkön életre hívta, egyúttal 
felügyelte szeretett sportágunk fejlődését.  Az előző esz-
tendőkkel ellentétben nagy örömmel konstatáltuk, hogy 
a régió ismét elkezdte kitermelni önmagából azokat a te-
hetséges fiatalokat, akik 10-12 évesen már tétmérkőzést 
tudnak vívni és vesztes állásból nyerni felnőttek ellen. Erre 
legjobb példa Szabó Lénárd (Baja), aki a legtöbb indulót fel-
vonultató „C”, azaz a városi kategóriában (47 versenyző) a 
döntőben 0:2-ről fordított, majd nyert végül 3:2-re. Termé-
szetesen indult a korosztályának megfelelő „fiú” egyes ka-
tegóriában is, ahol Bognár Barnabás /PTE PEAC Kalo-Méh 
/ellen győzedelmeskedett hasonló arányban. Szakosztá-
lyunk ezúton szeretne köszönetet mondani a Markovics 
családnak az anyagi támogatásért, mely rendezvényünk 
színvonalának, sikerének záloga volt. Az eseményre 119 
sportoló adta le a nevezését, és az ő küzdelmüket kísér-
hettük figyelemmel, 16 asztalon 5 kategóriában és 7 ver-
senyszámban.

Az erősember verseny kihívásai után a ringben is 
megmérették magukat a régió harcosai augusz-
tusban, a No Stress sportpanzióban tartott küzdő-
sportgálán.
A klasszikus erőverseny után az egyebek mellett K1 és 
MMA „szuperfighterek” különböző szabályrendszerben 
szálltak ringbe. A minden évben megrendezett esemény – 
többek közt Jóni Józsi, Kovács Miki és Dobri Jani küzdelmé-
vel – idén is telt házat hozott.

BECSENGETTEK…

… a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola több mint félezer fős közösségének. Ha azonban 
a szülőket is e közösség tagjainak tekintjük, legalább másfé-
lezres közösségről kell beszélnünk. Az új tanév elején legyen 
az első gondolat a köszöneté: köszönetet mondok azoknak 
a szülőknek, akik az elmúlt tanév utolsó három hónapjában 
lelkiismeretesen segítették gyermekeiket az online oktatás-
ra átállásban, napirendjük, esetenként munkaidejük átszer-
vezésével lehetővé tették, hogy a gyerekek adott időben 
jelen legyenek az online órákon, és feladataikat határidőre 
visszaküldjék. Köszönet illeti a pedagógusok munkáját is, 
akik március közepétől teljesen új helyzetben kellett végez-
zék munkájukat, a hagyományos oktatásnál jóval több időt 
fordítva az anyagok összeállítására, a tanulói munkák érté-
kelésére, javítására. 
Bízunk benne, hogy az új évben nem lesz szükség arra, hogy 
az egész iskolának át kelljen állnia a digitális oktatásra. Is-
kolánk valamennyi dolgozója minden tőle telhetőt megtesz 
annak érdekében, hogy a tanév zavartalanul folytatódjék. A 
tanórai és a tanórán kívüli programok szervezése, megva-
lósítása során próbáljuk védeni tanulóink és pedagógusaink 
egészségét. Ezért is csökkentjük a szülőkkel való személyes 
találkozások számát, és kérjük a kedves szülőket az online 
és telefonos ügyintézés igénybevételére. Természetesen, 
ha szükséges, van lehetőség – előzetes időpont-egyeztetés 
után – személyes ügyintézésre is.

Az új tanév néhány változást is hozott iskolánk életében. 
Az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) a tanítás időkeretét és a 
tantárgyak tartalmi elemeit módosítja kis mértékben. Ezt az 
első és az ötödik évfolyamon vezették be szeptembertől, a 
következő években pedig felmenő rendszerben folytatódik 
a bevezetése. 2023 szeptemberétől mind a nyolc évfolyam 
az új NAT szerint fog tanulni.
Az iskola életéhez hozzátartozik, hogy évről évre búcsút 
veszünk a nyolcadikos osztályoktól és köszöntjük a „min-
dig újakat”; ugyanakkor időnként elköszönünk pedagógus 
kollégáinktól, akiknek a helyét más pedagógusok foglalják 
el. Az elmúlt tanévben, illetve a tanév végén elköszöntünk 
Somogyiné Farkas Máriától, Zavagyákné Dolgos Évától és 
Juhász Tibortól, akik nyugdíjasok lettek, Bencs Jánostól, 
aki az ország másik részébe költözött, és szomorú szívvel 
vettünk végső búcsút Döme Róberttől… Új kollégáink a 
zeneiskolában Döme Réka, Képíró Diána és Meiszter Péter, 
az általános iskolában Flachné Földinszki Rózsa. Új intéz-
ményvezető-helyettesünk Koza Zoltánné, aki az alsó ta-
gozat, a napközis munkaközösség és a gyógypedagógusok 
munkáját segíti.  Bízva a gördülékeny tanévkezdésben és 
a problémáktól mentes folytatásban, minden diákunknak, 
szüleiknek, a pedagógus kollégáknak és az iskola minden 
dolgozójának jó munkát, egészséget és eredményes tané-
vet kívánok!   
Kiss József Levente

FOTÓ: CZENE ZOLTÁN
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HARKÁNY LETT A KUPAGYŐZTES

JUBILEUMI DIADAL A XXXV. HARKÁNY SPRINTEN

Tizennégy arany, harminckilenc ezüst és huszon-
hat bronzérem járult hozzá ahhoz a harkányi dia-
dalhoz, mellyel a HDSE hódította el a Szent István 
kupát a régió egyesületeit felsorakoztató bere-
mendi versenyen, augusztus 22-én.

Harkányi eredmények:
Árva Benett 33 gyors 3., 33 hát 2., Barkó Kincső 66 
gyors 2., 66 mell 1., 66 hát 3., 66 pille 3., 133 vegyes 2., 
Barkó Márton 33 gyors 4., 33 mell 3., 33 hát 4., Boros 
Alíz 33 gyors 2., 33 mell 2., 33 hát 2. Boros Zsombor 
33 gyors 2., 33 mell 2., 33 hát 2., 33 pille 1., 133 vegyes 2., 
Erszény Petra 66 gyors 3., 66 mell 3., 66 hát 5., 66 pille 
5., 133 vegyes 3. Erszény Roland 66 gyors 2., 66 mell 1., 
66 hát 1., 133 vegyes 1., Fedelevits Lora 33 gyors 2., 33 
mell 3., 33 hát 3., 133 vegyes 3., Fekete Zalán 100 gyors 
4., 100 mell 3., 66 pille 5., 133 vegyes 6. Gál Botond 33 
gyors 6., 33 mell 5., 33 hát 3., Holczknecht Brúnó 33 
gyors 2., 33 mell 2., 33 hát 3., Holczknecht Valter 33 

gyors 2., 33 mell 2., 33 hát 2., Horváth Katalin 66 gyors 
4., 66 mell 2., 66 hát 4. Krutek Csenge 100 gyors 3., 66 
pille 2., 133 vegyes 3., Kuszinger András 33 gyors 2., 33 
mell 2., 33 pille 2., 133 vegyes 2., Kuszinger Áron 100 
mell 5., 66 pille 4., Kuszinger Márton 33 gyors 1., mell 
1., 33 hát 1., 133 vegyes 1. Lukács Botond 66 gyors 1., 66 
mell 2., 66 pille 6., 133 vegyes 2., Mojzes Alina 33 mell 
3., 33 hát 3., Nagy Ákos 100 gyors 6., 100 mell 4., 100 
hát 5., 66 pille 3., 133 vegyes 3. Nagy Bálint 33 gyors 
1., 33 mell 4., 33 hát 2., Nagy Bence 33 gyors 5., 33 hát 
3., Nagy Levente 66 mell 2., 66 pille 4., 133 vegyes 2., 
Nagy-Kasza Blanka 33 gyors 2., 33 mell 2., 33 hát 2., 
133 vegyes 6. Rozinger Péter 33 gyors 6., 33 mell 5., 33 
hát 4., Sipos Dominik 100 gyors 5., 100 hát 3., 66 pillan-
gó 2., 133 vegyes 2., Spándli Dominik 100 gyors 2., 100 
hát 1., 66 pille 1., 133 vegyes 1. Tihanyi Patrik 100 gyors 
3., 100 mell 2., 100 hát 2., 133 vegyes 4., Várdaróci Máté 
33 gyors 4., 33 mell 4., 33 hát 5., Weimert Ádám 66 gyors 
4., 66 hát 3., 66 pille számokban az 5. helyen végzett.

Még a fedett uszodával rendelkező csapatok meg-
mérettetését is megnyerhette volna a fennállásának 
idén tizedik évfordulóját ünneplő Harkányi Diáksport 
Egyesület; ugyanis az egész évben edzési lehetőség-
gel bíró gárdáknál közel száz ponttal többet gyűjtöt-
tek be a szeptember 5-i versenyen.
Eredmények: fedett uszoda nélküliek: 1. Harkányi Diáksport 
Egyesület 482 pont, 2. Thermal Spa Siklós SE 307 pont, 3. 
Sellye VSK 190 pont. Fedett uszodával rendelkezők: 1. Pécsi 
Sport Nonprofit Zrt. 393 pont, 2. Mohácsi TE 329 pont,
3. Pécsi Vörös Meteor SK. 230 pont.
Az alapítóról, illetve a fiatalon elhunyt harkányi tehetségről 
elnevezett kupát ennek ellenére a fedett uszodások vihet-
ték haza. Az 50-50 méteres távon rendezett viadalon a dr. 
Vlaskovits József nevével fémjelzett kupát idén Tuba Máté, 
Pécsi Vörös Meteor SK. (32,67 mp), míg a Molnár Jánosról 
elnevezettet Jászó Ádám, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. 
versenyzője nyerte (25,71 mp). A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
által felajánlott kupát a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., míg az 
önkormányzat serlegét a Harkányi Diáksport Egyesület hó-

dította el. Utóbbi 16 arany-, 14 ezüst- és 18 bronzéremmel.
Egyéni eredmények, fiúk: Színyei Dávid mell 1., Nagy Le-
vente mell, hát, pille, gyors 1., Kuszinger Márton mell, pille 
1., hát, gyors 2., Kuszinger András hát, pille, gyors 1., mell 
2.,  Spándli Dominik hát, pille, gyors 1., Tihanyi Patrik 
mell 3. Boros Zsombor pille 2., mell, hát, gyors 3., Bach-
mann Bercell mell, hát, pille 3., Sipos Dominik pille 2., hát 
3., Weimert Ádám hát 2., gyors 3. Fekete Zalán mell 3., 
Lukács Botond gyors 2., Holczknecht Valter gyors 3.
Lányok: Horváth Ágnes mell1., hát, gyors 2., Nagy-Kasza 
Blanka mell 1., hát 2., pille 3., Krutek Csenge mell 2., pille 
3., Barkó Kincső mell, gyors 3., Boros Alíz hát 3., pille 2., 
Fedelevits Lora hát 2.
A váltók versenyében a HDSE „A” csapata – Tihanyi P., 
Spándli D., Sipos D., Fekete Z. – első, a „B” – Nagy L., 
Nagy Ákos, Ahmann B., Színyei D. – harmadik lett. A 
lányok A csapata – Horváth Á., Krutek Cs., Barkó K., 
Fedelevits L. – aranyérmet, míg a „B” – Lukács Luca, Er-
szény Petra, Boros Alíz, Nagy-Kasza Blanka bronzér-
met szerzett.

FOTÓ: KÓTÁNY JENŐ
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BARÁTI BOJLIS TALÁLKOZÓ MERENYÉN PROFI SZERZŐDÉS – AZ ELSŐ FECSKÉK

A harkányi horgászcsapat augusztus 9. és 15. között részt 
vett a merenyei bojlis találkozón, melyen – mint azt Paczier 
Gábortól megtudtuk – az általuk kifogott öt legnagyobb 
ponty összsúlya 109 kg volt. Ez a szektor ötödik helyére 
volt ebben az évben elegendő. A hagyományoknak meg-
felelően minden esztendőben kisorsolásnak – egy szpon-
zor felajánlásával – két darab Panama típusú etetőhajót a 
résztvevők között; az egyiket szerencsére sikerült elnyer-
niük. A horgászcsapat résztvevő tagjai Szabó Attila, Sipos 
Gergő és Paczier Gábor voltak.

Noha a harkányi labdarúgóknál nevelkedettek közül Ha-
vas Attila már évekkel ezelőtt megkapta profi szerződé-
sét, a 21 év alattiak esetében mindez idén megadatott Gel-
lén Dávidnak (20) és Redzic Damirnak (17).
Mindkét srác óvodásként kezdte a labdarúgás fortélyainak 
elsajátítását a város egyesületében, a továbbiakban azon-
ban már külön utat jártak be. Gellén Dávid 2007-ben a har-
kányi sportegyesület korosztályos csapatában kezdte pá-
lyafutását, s a kozármislenyi Gold-Sporton, a Pécsi Sport 
Nonprofit Zrt.-n keresztül jutott el jelenlegi klubjához, 
a Szentlőrinc Sportegyesülethez. Damir a harkányi évek 
után szintén Kozármislenybe igazolt. Innen útja azonban 
előbb a PMFC-hez vezetett, majd jött a PSN Zrt., mely 
egyesülettől ő azonnal a Ferencvárosi Torna Club gárdájá-
hoz igazolt. Információink szerint a labdarúgó-szakosztály 
jelenleg is rendelkezik olyan tehetséges játékosokkal, akik 
szép jövő előtt állnak.

Sport36 KOMLÓI BÁNYÁSZ

BÓLYI SPORTEGYESÜLET

SZEDERKÉNYI SE

PVSK

BODA ÖSE

THERMAL SPA SIKLÓS FC

GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
2020. 09. 13. 16:30 vasárnap
Harkány SE
GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
2020. 09. 27. 16:00 vasárnap
Harkány SE
GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
2020. 10. 18. 14:30 vasárnap
Harkány SE
GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
2020. 11. 01. 13:30 vasárnap
Harkány SE
GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
2020. 11. 15. 13:30 vasárnap
Harkány SE
GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 
2020. 11. 29. 13:00 vasárnap 
Harkány SE

LABDARÚGÁS SORSOLÁS
 MEGYE I. 2020 ŐSZ

KÉTÚJFALU SE  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 3-1
2020. 08. 23.
Kétújfalu

SZENTLŐRINC II.  GYÓGYFÜRDŐ HARKÁNY 5-0
2020. 09. 05. 

FOTÓ: KÓTÁNY JENŐ
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Őszindító élmények 
a Harkányi Gyógyfürdőben!

További részletek és nyitvatartás:

https://harkanyfurdo.hu

Szeptember 14., hétfőtől Fürdőnk ismét megnyitja 
fedett medencéit, így az 1. sz. és a 2. sz. gyógyme-
dencék mellett már a fedett 1/b sz. medence és a Lát-
ványfürdő is a vendégek rendelkezésére áll.

Egészséges és biztonságos 
kikapcsolódás Harkányban 
korhatár nélkül- ősszel is!

A szeptember 17-től kezdődő hétvégéken pedig újra 
látogatható a Szaunavilág* (csütörtöktől vasárnapig), 
illetve a Gyermekvilág (szombattól vasárnapig)!
*csak fürdőruha nélkül látogatható


