
Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának 

ingyenes havilapja
Megjelenik havonta

KépriportokKabala születikBelvízprobléma

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
pályázatot írt ki a fürdő kabalá-
jának megtervezésére, 6-18 év 
közötti alkotók munkáját várják.

A tavaszi jó időnek köszönhetően
megkezdődött a település vizes-
árkainak tisztítása, ezzel is ke-
zelve a belvízproblémát.

Elkezdődött a 2017-es év prog- 
ramdömpingje. A Tavaszközöntő, 
március 15-e, a nőnap és a Télte-
mető képeiből válogattunk.

fotó: KIRÁLY Bálint
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Programajánló
ÁPRILIS 12.

Húsvéti dúdolda és játszóház

ÁPRILIS 15.
Húsvéti éjszakai fürdő 

ÁPRILIS 30.
Májusfa-állítás
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HIRDESSEN HARKÁNY 
KÖZTERÜLETEINEK REKLÁMHELYEIN!

Kedvezményes év  
eleji bérleti díjak:

hirdetőoszlopokon, 
buszmegállókban,  
sörpince tetején, 
focipályán, 
műfüves pályán.

Egész oldal – bruttó 40.000 Ft
Fél oldal – bruttó 20.000 Ft

Az éves megjelenés megrendelése esetén 15% kedvezményt adunk.

HIRDETÉSFELADÁS: HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

Negyed oldal – bruttó 15.000 Ft
1/8 oldal – bruttó 7500 Ft

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

HIRDESSEN A HARKÁNYI HÍREKBEN!
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   HÚSVÉT – JÉZUS FELTÁMADÁSA
Aki végigkíséri a Jézussal kapcsolatos húsvéti eseményeket, automatikusan adódhat számára a kérdés: miért 
nem avatkozott közbe az Isten? Miért engedte meg az Atya, hogy ekkora szenvedést kelljen elviselnie a fiának? 
Miért nem mentette meg a haláltól?

A HARKÁNYI RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI 
PROGRAMJAI, SZERTARTÁSAI

A HARKÁNYI RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI 
PROGRAMJAI, SZERTARTÁSAI

Valójában Isten közbeavat- 
kozott, csak nem úgy és 
nem akkor, mikor és aho-
gyan mi azt elképzeljük. 
Húsvétkor ezt az isteni köz-
beavatkozást ünnepeljük, 
mert Isten feltámasztotta 
Jézust a halálból. Ez a  
Mennyei Atya cselekedete 
volt. A Szentírás tanúsága 
szerint Jézus nem a maga 
erejéből támadt fel, hanem 
az Atya adott neki új életet. 
Olyan új életet, hogy látható 
módon tudott megjelenni 
övéinek. Még a tanítványok 
lelkében is hatalmas zavar 
volt Jézus feltámadásának 
hírére. Valami olyan történt, 
ami eddigi tapasztalataikat 
és életüket gyökeresen 
megváltoztatta. Saját 
szemükkel győződhettek 
meg arról, hogy Jézus teste 
nincs ott, ahová eltemették. 
Látták a kendőt és a halotti 
leplet, de a test hiányzott. 
Ezen a halotti leplen – 
amit mi torinói lepelnek 
nevezünk – ma is látható a 
keresztre feszített Krisztus 
alakja. A Szentírás szavai 
életté válnak. A tények, a 
beteljesülések bizonyítják, 
hogy Jézus szenvedett, 
meghalt, de feltámadt! 
Mindez Isten műve, 
hogy az ember ne váljon 
reményvesztetté és hit 
nélkülivé. Azokban a tanít-
ványokban, akik látták az 

üres sírt, ismét fellobbant 
a hit lángja és tanúságot 
tettek a Feltámadottról. 
Jézus mondta Tamás apos-
tolnak feltámadása után: 
„Boldog vagy Tamás, hogy 
láttál, de boldogabbak, 
akik nem látnak, és mégis 
hisznek.” Ezek vagyunk mi! 
Nekünk kell tanúskodnunk 
erről a hitről. 
A történelem folyamán 
Jézus személyét és a vele 
történt eseményeket nem 
lehetett kitörölni a köztu-
datból. A Jézussal kapcso- 
latos események nem 
legendák, hanem tények, 
történelmi valóság.
Az asszonyok, akik a sírhoz 
mentek vasárnap hajnal-
ban, azt a feladatot kapták: 
Szombat elmúltával, a hét 
első napjának hajnalán a 
magdalai Mária és a másik 
Mária elment, hogy meg-
nézze a sírt. Hirtelen nagy 
földrengés támadt. Az Úr 
angyala ugyanis leszállt 
az égből, odament, el-
hengerítette a követ és 
ráült. Tekintete olyan volt, 
mint a villám, öltözete meg, 
mint a hó. Az őrök remegtek 
tőle való félelmükben, s 
csaknem halálra váltak. Az 
angyal azonban felszólította 
az asszonyokat: „Ne fél-
jetek! Tudom, hogy ti Jézust 
keresitek, akit keresztre 
feszítettek. Nincs itt. 

Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek 
meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vi-
gyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, 
előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme, 
tudtotokra adtam.” (Máté, 28. 1-7)
„Vigyétek hírül…”, hogy minden ember előtt nyilvánvaló 
legyen, hogy Krisztus értünk szenvedett, halt meg és a 
mi üdvösségünkért támadt fel! Korunknak és társadal-
munknak ma is szüksége van erre a jó hírre, mert fel 
kell támadnunk tévhitekből, az erkölcsi halálból és a 
közömbösségből!
A tanítványok számára az üres sír egy jel lett, olyan 
jel, ami biztos hitet adott. Ma a mi hitünk a jel, hogy a 
feltámadt Krisztus a reményünk, mert az élet rejtélye, 
értelme, és az Örökkévalóság kérdése benne megol- 
dást nyer. 
Ha Ő feltámadt, akkor ez velünk is meg fog történni. 
Ezzel a hitte és reménnyel kívánok áldott, kegyelmek-
ben gazdag húsvéti ünnepet minden kedves olvasónak!

Ronta László 
esperes-plébános

A szentmisék rendje március 27-től: 
Kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 18:30
Vasárnap: 10:30

    – KERESZTUTAK IDŐPONTJAI: 

Március 24. (3. nagyböjti hét péntekje) 16:30
Március 31. (4. nagyböjti hét péntekje) 17:00: 
gyermekek keresztútja a templomkertben
Április 7. (5. nagyböjti hét péntekje) 18:00: horvátok 
keresztútja
Április 14. 18:00 nagypénteki keresztút

    – NAGYHETI SZERTATÁSOK:

Április 13. (csütörtök) – Nagycsütörtök, az utolsó  
vacsora miséje 18:00

Április 14. (péntek) – Nagypéntek keresztút 18:00, 
majd elmélkedés a Szentsírnál a Plébániai Tanácsosok 
Testülete, a Karitász Csoport, a Hit Útján Járók, a hor-
vátok valamint az ifjúság közreműködésével

Április 15. (szombat) – Nagyszombat, húsvéti vigília, 
majd Jézus feltámadásának ünneplése 18:00

Április 16. (vasárnap) – Húsvétvasárnap; ünnepi szent-
mise 10:30

Április 17. (hétfő) – Húsvéthétfő, ünnepi szentmise 
10:30

Április 23. – Fehérvasárnap, elsőáldozás ünnepi szent-
mise 10:30



harkányi hírek          2017. március

4

   SOK BELVÍZPROBLÉMÁRA IS MEGOLDÁST 
   JELENT A VIZESÁRKOK TISZTÍTÁSA
Több hónapnyi előkészület után elkezdődött a harkányi és Harkány környéki vizesárkok medreinek tisztítása. 
A kezelésbe vett szakaszok helyreállítása a belterületen időszakosan gondot jelentő vízelvezetési problémák 
nagy részét is megoldja.

SPORTKÖZÖSSÉGHEZ CSATLAKOZHAT HARKÁNY
Már sokszor elhangzott, hogy a közösségi élet és a turizmus valamennyi területén régióban gondolkodunk. Mint 
fürdőink kibontakozó partnersége, úgy a sport kapcsán mutatkozó együttműködés is olyan lehetőségeket rejt, 
melyek elősegítik ennek határon át történő kiterjesztését – mondta Kecskeméthy Pál Siklóson.

MUNKATÁRSAKAT KERES A KÖNYVTÁR
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében hat munkatársat keres a harkányi könyvtár. 

A leendő munkatársak egy évig dolgozhatnak a művelődési ház falai között.

A Városgazdálkodási Zrt. emberei 
november óta takarítják a vizesár-
kokat övező műveleti övezeteket 
– mondta Marosi András. Mint a 
vállalat vezérigazgatója jelezte, 
voltak területek, ahol az évtize-
dek óta fákkal, bokrokkal benőtt 
növényzettől kellett megtisztítani a 
kétszer négyméteres sávokat, míg 
megint máshol hulladék – hűtőszek- 
rények, sőt egy Fiat is – torlaszolta 
el a víz útját.
A munkálatoknak a jobb idő beáll-
tával kezdtek neki, az elmúlt hetek-

Harkány alpolgármestere ezt azon 
az egyeztető tárgyaláson jelezte, 
amin a kezdeményező Belisce mellett 
három másik horvát város – Valpo-
vo, Petrijevci és Bizovac – valamint 
Siklós vezetői is szándéknyilatkozatot 
írtak alá, miszerint részt vesznek az 
Európa Sportközössége 2018 cím 
elnyerésének jelölési folyamatában. 
Mint leszögezte, Harkány testülete is 
megtárgyalja a kezdeményezéshez 

A legalább érettségivel rendelkező illetve ugyanebben a munkakörben szakképzett személyeket könyvtári kisegítő, 
ügyviteli kisegítő és adatrögzítő, digitalizáló munkakörben látnák el feladatokkal. Feltétel, hogy a jelentkező a 

munkaügyi központnál regisztrált legyen illetve ne pályakezdőként keressen munkát.

Jelentkezni személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében, azaz hétfőtől csütörtökig 10-12 óra és 13-17:45 

között valamint pénteken 10-14, szombaton 8-12 óra között lehet, vagy telefonon, a 06/72/580-116 számon.

ben mintegy hat kilométer hosszan 
engedve utat a víznek, a helyenként 
teljesen feltelt, katasztrófa előtti 
állapotban lévő meder tisztításával. 
A folyamat érintette a Lanka-csa-
tornát valamint a terehegyi mellett 
több belterületi árkot, a fürdő és a 
kórház vízelvezetését is biztosító 
meleg vizes árok szennyvíztelep 
mögötti szakaszát pedig – több mint 
kétezer méteres hosszon – nemrég 
fejezték be.
Már a korábbi években is elkészült 
egy hatóság által elfogadott és 

való csatlakozás kérdését.
A pályázat elnyerése mellett az 
együttműködésben résztvevő váro-
sok sportegyesületei, szervezetei 
a különböző rendezvényeiket von-
hatják a cím égisze alá, így élvezve 
– kiemelkedő figyelem mellett – a 
pályázat támogatását. Ez lenne 
az első olyan közösségi sport-
kezdeményezés, melyet magyar és 
horvát együttműködés hív életre.

építési engedéllyel rendelkező 
terv, mely gyakorlatilag felújítaná 
az összes medret, de ennek több 
száz milliós költsége van – ismer-
tette Marosi András.
A mostani munkálatokra mutatva 
megjegyezte, ezzel szemben a 
város már ott tartott, hogy egy-
egy csapadékosabb időszak alatt a 
közterületeken is belvízproblémák-
kal küzdött. Ennek oka a nem 
megfelelő vízelvezetés, melyre 
az árkok, csatornák tisztítása sok 
helyen megoldást fog jelenteni.

Mély meggyőződésem, hogy a 
közvetlen határon túli partnerségek 
sokkal-sokkal több lehetőséget hor-
danak magukban, mint amennyit ez 
a térség valójában kiaknáz – mondta 
dr. Marenics János. A házigazda, 
Siklós városának polgármestere kie-
melte a városok sportegyesületeinek 
jelentőségét, hiszen a partnerséget 
az ő közös gondolkodásuk tölti meg 
tartalommal.

Fotó: Kacsúr Tamás
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KÖZPONTI SZEREPET KAPOTT HARKÁNY A 
PSZORIÁZIS KLUBOK MŰKÖDÉSÉBEN
Városunkban tartotta éves közgyűlését a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesülete (MPKE). A rendezvényen 
új elnököt választottak, a jövőben pedig nagy valószínűséggel a székhelye is városunkban lesz az ezer tagot 
számláló, betegklubokat tömörítő egyesületnek.

Az MPKE minden évben tart 
közgyűlést – mondta Balogh Ist-
ván. Az egyesület egyik alapítója és 
eddigi elnöke hozzátette: a két éve 
megválasztott elnökség mandátu-
ma lejárt, ezért a mostani találkozó 
– amellett, hogy beszámoltak az 
elmúlt időszak munkájáról – tiszt-
újító közgyűlés is volt. Mint ismer-
tette, az új elnök Gilbert Csaba lett, 
aki a Harkányi Pszoriázis Centrum 
munkatársaként korábban is komoly 
szerepet játszott a feladatok koor-
dinálásában.
Jelenleg 15 csoportot különböz-
tetünk meg, ahova a betegségeket 
sorolhatjuk, de a pszoriázis sehova 
sem tartozott – ismertette Balogh Ist-
ván. A hazánkban érintett 250 ezer 
ember számára a betegség különös 
gonddal jár: amellett, hogy sokszor 
ők maguk is kevés információval 
rendelkeznek betegségükről, a 
környezetük számára is elfogad-
hatóvá kell tenni a pikkelysömört.
Az egyesületet hat évvel ezelőtt 
azért alakították meg, hogy a 
létrejövő területi pszoriázisos 
betegklubok tagjai számára legyen 
egy átfogó közösség, akihez tar-
tozhatnak. Jelenleg az országban 
működő nyolc pszoriázis klub mint-
egy ezer tagot számlál.
Igaz, hogy a szegedi bőrklinikán van 
a székhelyünk, de nem véletlenül 
Harkányban alakítottuk meg annak 
idején ezt az egyesületet – mond-
ta a leköszönő elnök, jelezve, már 
elkezdődött az a folyamat, ami a 
harkányi központú működést készíti 
elő. Ez elsősorban annak köszön-
hető, hogy Harkány gyógyvize az, 

ami a pszoriázisos betegek számára 
a leghatásosabb kezelést biztosítja, 
amellett ez a kúra TB-támogatás 
mellett is igénybe vehető.
Gilbert Csaba, az egyesület új elnöke 
a folyamatban lévő ügyek folytatá-
sa mellett kiemelte, egyesületük 
változatlanul támogatja a területi 
klubokat, mint ahogy a rendez-
vények szervezésében továbbra 
is részt vesz. Ezzel kapcsolatban 
említett egy októberi konferenciával 
egybekötött orvos-beteg találkozót, 
aminek szintén Harkány ad otthont.
Mint az egyesület elnöke ismertette, 
egyre több különböző egyesület-
tel, szervezettel és céggel – többek 
között gyógyszergyártókkal is – bon-
takozik ki mind szorosabb együtt-
működés, az egyesület pedig igyek- 
szik megismertetni a termékeiket a 
betegekkel.
Legfontosabb feladatunk, hogy 
képviseljük a pszoriázisbetegek 
érdekeit, három irányban is – 
mondta Petes Tamás alelnök. Ez 
egyfelől a törvényhozás, hiszen 
az egészségügyi jogszabályok sok 
esetben érintik a pikkelysömörös 
betegeket, ahol érvényre kell jut-
tatni véleményünket. Másik fontos 
feladatunk, hogy segítsük a betegek 
társadalomba beilleszkedését, hogy 
ne legyen szégyenérzetük a betegség 
miatt, hiszen ez az egyetlen olyan 
krónikus betegség, amely látszik – 
fogalmazott az alelnök. Harmadik 
és talán leghangsúlyosabb célja 
az egyesületnek, hogy magukat a 
tagokat lássák el információval, hogy 
mi a leghatékonyabb kezelés, mihez 
hogyan juthatnak hozzá.

Petes Tamás jelezte, az jelenti a leg-
nagyobb kihívást számukra, hogy 
jellemzően a kisebb települése-
ken sokszor maga az orvos sincs 
felkészülve és nem ismeri fel a pik-
kelysömört. Ezeknek a térségeknek 
a betegei később juthatnak el a 
megfelelő szakrendelésekre és 
nehezebben jutnak hozzá a modern 
kezelésekhez is.

A Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház dolgozóját 
a magyar ápolók napján tartott 
díjátadási ünnepségen tüntették 
ki, egyben invitálva a Siófoki 
Tudományos és Szakdolgozói 
Kongresszusra. Siposné Koltai 
Ilona egészségügyi pályáját 1980 
augusztusában kezdte, amikor 
szülésznőként helyezkedett el 
Siklóson, majd később a Baranya 
megyei kórházban. Az osztályok 
bezárása után a szülészeti klinikán 
folytatta hivatását. A tíz évnyi 
pécsi szolgálat után, 2014-ben 
érkezett Harkányba, ahol azóta is 
a nőgyógyászati rehabilitációs osz-
tály nővéreként tevékenykedik.

SZAKMAI ELISMERÉS 
A GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZ
ÁPOLÓJÁNAK
Közel négy évtized kiemel-
kedő szakmai munkájának 
elismeréseként vehette ás 
Siposné Koltai Ilona a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozók 
Kamarájának emléklapját.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
JANUÁR
FEBRUÁR2 0 1 7 .

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Mészáros Piroska és Pataki Lajos
2017.01.07.
Febenecz Gabriella és Fehér Csaba 
2017.02.25.

Gusztávné Ragályi 
Csilla Blanka 

anyakönyvvezető

SZÜLETTEK:

Matisa Ádám      

2017.01.21.

Bajusz Linett  

2017.01.23.

Nagy Panka    

2017.02.20.

ELHUNYTAK:

Gyenis István   2017.01.03.
Józsa Ferenc      2017.01.19. 
Stein Eszter Gizella 2017.01.21. 
Pazaurek Árpád  2017.01.23. 
Katona Józsefné   2017.01.27. 
Ravaszdi Józsefné   2017.02.04.  
Schoplocher Károly   2017.02.06. 
Bánfalvi József     2017.02.06.
Dr. Fülöp Attila   2017.02.16.
Dr. Manzini Tibor 2017.02.16.
Szijártó Tibor  2017.02.18.
Balka Dezső  2017.02.24.

ÉTKEZÉSI JEGYEK: NEM TÖRTÉNT BŰNCSELEKMÉNY
A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény, ezért lezárult a nyomozás az étkezési jegyek ügyében. 

Egy 2016 májusában – kilenc évnél fiatalabb gyermekek
számára – rendezett labdarúgó-torna végén étel- és
italjegyeket kaptak az apróságok. Ezeket a – Harkányi
Kulturális- és Sportközpont által készített majd lepecsételt 
– jegyeket később a Zsigmondy sétányon
zajló gasztronapon szervezett főzésen válthatták be,
egész pontosan az önkormányzat standjánál. A Siklósi
Rendőrkapitányságra érkezett feljelentés szerint azonban
a sorszám nélküli jegyeket az alpolgármester, Remmert
Ferenc által üzemeltetett étteremben lehetett beváltani,
miközben a költségeket az önkormányzat állta.
Mivel az ügy a város polgármesterét, alpolgármesterét
és a képviselő-testület tagjait érintette, július 29-én
elfogultság miatt átkerült a Pécsi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztályára. Számos tanúkihallgatás után a Gaz-
daságvédelmi Alosztály ez év január 18-án bűncselek-
mény hiányában megszüntette a nyomozást, elutasítva
a feljelentésben sorolt vádakat. A rendőrséghez
érkezett feljelentés hűtlen kezelés gyanújáról, és a helyi
önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségéről szólt.
Az ügyben elrendelt nyomozás megállapította, hogy
az önkormányzati gazdálkodással összefüggésben nem
történt bűncselekmény.

Mozgalmasan zajlanak a helyi horvát nemzetiség hétköznapjai – tudtuk meg Greges Zsuzsa elnöktől. Tájékoztatása sze-
rint márciusban több rendezvényen vettek részt énekkarukkal. Többek közt határon túli – a horvát fővárostól, Zágrábtól 
húsz kilométerre található Pušča településen szerepeltek, amelynek kórusával testvéri megállapodást kötöttek.
A nemzetiségi önkormányzat egyebek között országos szavalóversenyen vett részt helyi diákokkal.
Az önkormányzat énekkara a szalántai horvát nemzetiségi kórussal közösen április 14-én, nagypénteken – Jézus 
keresztre feszítésére emlékezve – a harkányi katolikus templomban is fellép.

Megkerestük az önkormányzatot ezzel kapcsolatban, ahol 
Kecskeméthy Pál alpolgármester elmondta, a Zsigmondy 
kupa első rendezvénye volt ez a 2016-os sportesemény, 
melynek a 2017-es évi megrendezésétől a feljelentés 
után a főszervezők visszaléptek, ahogy a tervbe vett 
nemzetközi RG (ritmikus gimnasztika) megszervezésétől 
is, köszönhetően a “harkányi” névtelen feljelentőnek. 
A város alpolgármestere az ügy nyomozati lezárásával 
kapcsolatban megjegyezte: fontolóra vették, hogy hatóság 
félrevezetése és jó hírnév megsértése miatt jogi lépéseket 
tesznek. Mint ismeretes, az ügyben az RTL Klub készített 
anyagot a városban, kíváncsian várjuk, hogy a végered-
ményről, vagy a decemberi egymilliárdos támogatásról 
beszámol-e a híreiben a csatorna.
Mint korábban megírtuk, a kormányhivatalhoz fordult az
a bejelentő, aki egy októberi testületi ülés törvényességét
kérdőjelezte meg. A kormányhivatal a bejelentés kapcsán
megvizsgálta a jegyzőkönyvvezetés valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzat (SzMSz) összefüggéseit, de kitért
az ülések összehívásának, nyilvánosságának rendjére
is. Ugyan kisebb formaiságban vétett szabálytalanságra
rámutatott a hivatal, az ülés és a döntések érvényességét
nem kérdőjelezte meg.

A HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
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a Mohácsi Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra 
az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 
8.00-18.00 óráig és 

2017. április 21. (péntek) 
8.00 órától 16.00 óráig

Tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Beiskolázási körzet: 
Harkány, Ipacsfa, Kovácshida, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Csarnóta, Márfa, Túrony, Rádfalva

Az első évfolyamra történő beíratáskor hozni kell:
a gyermek lakcímkártyáját
a gyermek TAJ kártyáját
az óvodai szakvéleményt
sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét
a diákigazolvány kiállításához szükséges – az előzetesen az okmányirodában kiállított – 
NEK azonosítót tartalmazó adatlapot.

FELHÍVÁS

KABALA SZÜLETIK: 
PÁLYÁZATOT HIRDETETT A FÜRDŐ

A létező legnagyobb marketingkihívás elé állt a harkányi fürdő, amikor kabalafigura életre hívását tűzte zászlajára. 
Az erre kiírt pályázat gyermekeknek szól, de a résztvevők mellett a szavazóközönséget nyereményjátékra hívják.

A gyógyfürdő kabalájaként egy olyan ka-
balafigura elkészítése a cél, amely minden 
korosztály számára jó élményt és kellemes 
pillanatokat szerez, valamint figyelem-
felkeltő megjelenésével bárhol a társaság 
középpontja lehet – írja felhívásában a 
vállalat. A pályázat nyertese ráadásul életre 
fog kelni, ugyanis azt a fürdő el is készítteti.
Egy kabalafigura számtalan lehetőséget rejt: 
animációk útján bemutathatja a fürdő szol-
gáltatásait, részt vesz megújuló kampányai-
ban, vicces szituációk elé állhat plakát-
jain, sőt, testet is ölthet, hogy a fürdőző 
vendégeket szórakoztassa. A meghirdetett 
pályázat minden magyar anyanyelvű, 6 
és 18 év közötti általános- vagy középis-
kolai tanuló számára szól. A formátumra 
vonatkozó megkötés nincs, az akár rajz, 
festmény, gyurma- vagy agyagfigura fotója 
is lehet, az egyedüli feltétel, hogy elektroni-
kus úton, e-mailben kell eljuttatni a kiírónak 
április 17-ig. Emellett a pályázatnak tartal-
maznia kell egy 10 mondatos bemutatót, 
benne a karakter nevével. A pályaműveket 
április 20-án bocsátják a Facebook alkal-
mazásával szavazásra, ahol a közönség 
május 5-ig teheti le voksát. A pályázaton 
mindenki nyerhet, beküldő és szavazó egyaránt: a dobogó alsóbb fokaira került résztvevőket is jutalmazzák, míg 
valamennyi beküldő és a voksukat letevők is sorsoláson vesznek részt. Ezen belépőket és ajándékutalványokat 
nyerhetnek. A nyertes pályamű alkotója az elkészített kabala első példányával térhet haza, valamint családtag-
jával együtt egyéves belépőt kap.
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Nyitva:
vasárnap, hétfő kivételével:

 9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Többdimenziós Művek Múzeuma
Harkány,

Szent István u. 40.

Nagyon különleges,
egyedülálló élményben
 volt részünk a
csodálatos
alkotások révén.
Dorcsinecz Jánosné Gyuláról
és Balla Lászlóné Bánrévéről

vidanet.hu
* Az arukereso.hu elmúlt 3 havi átlagára alapján.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Különleges
meglepetés
Kössön új szerződést és 
ajándékba adunk egy 
prémium edénykészletet,
mely konyhája ékszere lesz.

 35.000 Ft-os*
Berlinger Haus
edénykészlet

ajándékba
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Fotó: Kacsúr Tamás
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Fotó: Kacsúr Tamás

HARKÁNYI MŰVÉSZ TÁRLATA A ZSOLNAY NEGYEDBEN
A pécsi Zsolnay Negyedben, egész pontosan az E78-as számmal jelzett Kemence Galériában nyílt meg március 
14-én Knotik Ildikó legújabb kiállítása.

A tárlat megnyitóján Komor István, a pécsi Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetési igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást Kovács Ferenc festőművész nyitotta meg, aki az alkotásokat ismertetve 
elmondta, azokat a fények világának következetes kutatása és megismerése jellemzi.
Az alkotó képeinek többségét, egy-egy zeneszám adta inspirációk alapján készítette, s azokban színvilágukat 
tekintve mind a meleg, mind a hideg színek legkülönbözőbb árnyalatai fellelhetők.
Az április 11-ig ingyenesen megtekinthető kiállítás megnyitóját Nemes Gábor gitárművész virtuóz produkciója 
foglalta keretbe.

Fotók: Tóth László
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Fotók: Tóth László

Fotó: Kacsúr Tamás



harkányi hírek          2017. március

12

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 
IDŐPONTJA:

2017. ÁPRILIS 13. (CSÜTÖRTÖK)

Harkány városában a Dél-Kom Nonprofit Kft. a nagy-
darabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és 
elszállításáról évente kettő alkalommal (tavasszal és 

ősszel) előre meghatározott napokon gondoskodik.

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell ki-
helyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság 
megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobo-

zokba vagy zsákokba kerüljenek.

Az akció során nem helyezhetők ki a 
következő anyagok:

A lom kihelyezésének helye: társasházi és családi 
házas övezetben is a hulladékgyűjtő edény mellé kér-
jük kihelyezni a lomot úgy, hogy az edény ürítését és 

a közlekedést ne zavarja.

Építési törmelék,

Állati tetemek,

Zöldhulladék,

Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, 

növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.),

Elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)

Fotó: Kótány Jenő



2017.március           harkányi hírek          

13

Az idei diákolimpia Pécsett rendezett Baranya megyei döntőjében szép sikert értek el a Harkányi Diáksport 
Egyesület Úszószakosztályának versenyzői, akik összesen tizenöt éremmel tértek haza, melyeknek több mint 
kétharmada arany.

Diákolimpia: tizenegy 
aranyérem a megyei döntőben

Spándli Dominik: 100 m gyors, hát 1., Fekete Zalán: 50 m mell 1., 100 m hát 4., Kuszinger Ádám: 100 m hát 2., 
Sipos Dominik: 100 m gyors, hát 1., Krutek Csenge: 100 m mell 1., gyors 4., Horváth Ágnes: 100 m gyors, hát 1., 
Reisz Bálint: 50 m gyors 1., hát 3., Lukács Luca: 100 m hát 3., Fischer Barnabás: 100 m mell 4., gyors 6., 
Tihanyi Patrik: 100 m mell 1., gyors 2., Várnai Petra: 50 m gyors 5., mell 6., Fedelevits Lora: 50 m hát 5., 
Nemes János: 50 m mell 6., Ahmann Bence: 100 m gyors 4., 50 m mell 5., 
A III. korosztályos 4×50 méteres váltó az első helyen végzett, tagjai: Spándli, Fekete, Kuszinger és Ahmann.

ISKOLAI HÍREK
Iskolánk sajátos nevelési igényű tanulói eredményesen szerepeltek a Hétköznapi hősök című három fordulós 
országos olvasóversenyen. A három korcsoportban közel félezer tanuló részvételével lezajlott versenyen az 5-6. 
osztályosok közül Kardos Krisztofer és Trieb Máté Attila 7. helyezést, Kardos Márkó Adrián, Sashegyi Balázs és Leib 
Dorina 9. helyezést ért el. A 7-8. osztályosok versenyében Jakab Krisztina és Juhász Dzsenifer a 4. helyen, Domján 
Diána, Kövesi Regina és Leib Bernadett a 6. helyen végzett. 
Felkészítő pedagógusaik: Koza Zoltánné és Borosné Jandura Ivett.

Gratulálunk!
Hagyomány és haladás címmel rendeztek járási mesemondó versenyt a siklósi Batthyány Kázmér Általános Is-
kolában. A harkányi iskolát képviselő tanulók valamennyien bronz minősítést szereztek: Schneider Bianka (1. a), 
Sáfrány Ábel (2.a), Szekeres Andrea és Csöme Szebasztián (3. b). 
Felkészítő tanítóik: Vadkerti-Tóth Beáta, Uracs Tibor és Ambrus Valéria.

Fekete Míra, zeneiskolánk gitáros növendéke a zsűri által is kiemelt technikás játékával a 3. korcsoportban szóló 
kategóriában ezüst minősítést szerzett a Szekszárdon megrendezett regionális gitárversenyen. 
Felkészítő tanára: Tóth Zoltán.

A harkányi iskola – hagyományai szerint - a költészet 
napja alkalmából április 10-én területi vers- és próza-
mondó versenyt, 11-én mesemondó versenyt szervez a 
művelődési házban a környező iskolák diákjai számára. 
A közönség soraiba várjuk az érdeklődő felnőtteket, 
szülőket, nagyszülőket. A verseny mindkét napon 9 
órakor kezdődik.

Április 19. és 23. között iskolánk 7. évfolyamos diákjai 
ötnapos erdélyi utazáson vesznek részt a Határtalanul 
című pályázati program támogatásával. 

Április végén az iskola ismét szervez papír- és elek-
tronikus hulladékgyűjtést. (Televízió és monitor nem 
gyűjthető.)

SZÉP EREDMÉNYEK A DIÁKOLIMPIA DÖNTŐJÉBEN
Szép sikereket értek el a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola versenyzői a Diákolimpia 
március 18-19-én, Debrecenben rendezett országos döntőjében, ahol minden számban 22-22 úszó mérte össze 
tudását a különböző korcsoportokban.
A rajtkőre állt harkányi versenyzők – 
akik kivétel nélkül a HDSE úszó- 
szakosztályának tagjai – közül a 
legszebb eredményt a III. korosz- 
tályos (2004-ben vagy később 
születettek csoportja) 

Spándli Dominik érte el, aki 100 
méter hátúszásban ezüstérmet szer-
zett. A fiatal úszó 100 méter gyorson 
a nyolcadik helyen végzett.
További eredmények: Krutek Csenge 
100 mell 7., Fekete Zalán 50 mell 13., 

Sipos Dominik 100 hát 14., 100 
gyors 15.
A 4x50 méteres fiú gyorsváltó – 
Kuszinger, Ahmann, Fekete, Spándli 
– az országos döntőben az ötödik 
helyen végzett.
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Hazai 
döntetlen 
március 
közepén

Továbbra sem megy a város 
megye I.-ben szereplő fo-
cicsapatának, mely legutóbb 
március 19-én itthon – a 
félidei vezetés után – dön- 
tetlen ért el a szintén a ta-
bella végén kullogó Villány 
ellenében. A harkányi fo-
cisták így továbbra is az 
utolsó, kiesést jelentő he-
lyen állnak, reményt talán 
az adhat, hogy – néhány 
játékos biztató hozzáállásán 
túl – a sérüléséből felépült 
Kolompár Kálmán ismét fel-
vette a „góllövő cipőjét”.
A gárda a tavalyi szezonban 
összesen nyolc gólt rúgott, 
idén már háromnál tart…

Megyei I. osztályú csapatunk eredményei:

02.10. Mohácsi TE – Harkányfürdő SE     8 : 10
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Hajdu Dániel 3, 
Csomor Ferenc 1, Orbán Ferenc 1, illetve az Orbán – Köpösdi páros
02.24. Harkányfürdő SE – Sásdi VSK     13 : 5
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Csomor Szabolcs 3, Orbán Ferenc 3, Hajdu Dániel 1, illetve a Hajdu-Csomor és 
Orbán-Köpösdi páros
03.03. Mágocs – Harkányfürdő SE     10 : 8
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 3, Orbán Ferenc 3, Hajdu Dániel 1, illetve az Orbán-Köpösdi páros
03.10. Mozsgó – Harkányfürdő SE     7 : 11
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Orbán Ferenc 2, Hajdu Dániel 2, Csomor Ferenc 2, illetve az Orbán Köpösdi páros
03.17. Harkányfürdő SE – Dunaszekcső     5 : 13
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 3, Hajdu Dániel 1, illetve az Orbán-Köpösdi páros

Városi II. osztályú csapatunk eredményei:
01.17. Beremend – Harkányfürdő SE II.     6 : 4
Hazai győztesek: Tar Tamás 3, Boros József 1
01.25. Harkányfürdő SE II. – DDKK Volán II.    7 : 3
Hazai győztesek: Boros József 3, Tar Tamás 3, illetve a Boros-Tar páros
02.10. Simon Konténer – Harkányfürdő SE II.    2 : 8
Hazai győztesek: Boros József 3, Tar Tamás3 Urbán István 1, illetve a Tar-Urbán páros
02.26. TÜKE SE IV. – Harkányfürdő SE II.     4 : 6
Hazai győztesek: Tar Tamás 3, Boros József 2, illetve a Tar-Boros páros

Asztalitenisz hírek
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Grafikus
Lovescher Bálint 
Fotó
Kacsúr Tamás, Király Bálint, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu
KÖH 163/0891/4/2010. NMHH CE/62467-2/2013. NAIH-70542/2013.
Hirdetésfelvétel
hirdetes@harkanyihirek.hu
A nyomtatott kiadványban és az internetes felületen található 
valamennyi képi, grafikai és szöveges elemet szerzői jogok  
védik. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A tartalom összeállításában közreműködnek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Barkó Béla, Hári Józsefné, 
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő, Köpösdi Erik, Herendi Ferenc,
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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja
Megjelenik 2000 példányban

Kiadó
Harkány Város Önkormányzata ISSN 1587-7353

Szerkesztőség
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2.

titkarsag@harkany.hu
+36 / 72 480 459

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő

Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés

Tenkesdekor stúdió és nyomda
www.tenkesdekor.hu

Hétfő:   14.30 – 16.00 U9-es korosztály labdarúgó edzése

  16.30 – 17.30  U7-es korosztály labdarúgó edzése

  17.30 – 19.00 U11 és U13 korosztály labdarúgó edzése

  19.00 – 20.00 U15 korosztály labdarúgó edzése

  19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 

Kedd:  16.30 – 18.00 U11 és U13 korosztály labdarúgó edzése

  18.00 – 19.00  TRX edzés a kisteremben 

  18.00 – 19.30 öregfiúk labdarúgó edzése

Szerda:  17.00 – 20.00 asztalitenisz edzés

  19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 

Csütörtök: 14.00 – 15.30  U9-es korosztály labdarúgó edzése

  16.30 – 17.30 U11 és U13 korosztály labdarúgó edzése 

  18.00 – 19.00 TRX edzés a kisteremben

  19.30 – 21.00 kézilabda edzés

Péntek:  16:00 – 18:00  asztalitenisz edzés

Szombat 10.00 – 11.00 TRX edzés a kisteremben 

TERVEZETT SPORTRENDEZVÉNYEK:

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 
A SPORTCSARNOKBAN:

04.02.  Gyógyfürdő Harkány – Szászvár /felnőtt labdarúgó-mérkőzés 15.30 órától a sporttelepen/

04.05.  Harkányfürdő SE – Dombóvár /asztalitenisz-mérkőzés a harkányi sportcsarnokban 17.00 órától/

04.09.      Harkány SE – Sellye VSK /U16, U19-es labdarúgó-mérkőzés 09.30 és 11.30 órától a sporttelepen/

04.12.   Harkányfürdő SE – Pécsi TÜKE SE /asztalitenisz-mérkőzés a harkányi sportcsarnokban 17.00 órától/

04.19.  Harkányfürdő SE – PTE-PEAC /asztalitenisz-mérkőzés a harkányi sportcsarnokban 17.00 órától/

04.26.   Harkány SE – Ócsárd /U16, U19-es labdarúgó-mérkőzés 09.30 és 11.30 órától a sporttelepen/

04.30.   Gyógyfürdő Harkány – Beremend /felnőtt labdarúgó-mérkőzés 16.30 órától a sporttelepen/

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

Thai box, kick-box edzések:

TRX:

A sportcsarnok kistermében továbbra is lehetőség van thai box, kick-box és boksz edzések látogatására.
Időpont egyeztetés szükséges, az alábbi számon: 
Demhardt Tamás: 06-70/542-7854 
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info@harkanyfurdo.hu   
www.facebook.com/harkanyfurdo
marketing@harkanyfurdo.hu
72/580-881

ANYÁK NAPJA
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben

Május 6. 

INGYENES PROGRAMOK:
Aquafitness
Csinálj ajándékot anyunak! kézműves foglalkozás
Családi sorversenyek
A programok strand belépővel rendelkező vendégeink számára ingyenesen látogathatóak. 
Bizonyos programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges a 
helyszínen.  

                           EDZÉS
RUBINT RÉKÁVAL 11:00-TÓL
Az edzésen való részvételhez külön jegyek válthatók a gyógy- és strandbelépőn felül, limitált 
mennyiségben a helyszínen, illetve elővételben április 6-tól a Harkányi Gyógyfürdőben, 
1000 Ft-os áron.
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