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Egymilliárd a fürdőre

Irányvonal a turizmusban

Új háziorvos a városban

Egymilliárd forintot kap a magyar államtól Harkány Város
Önkormányzata, melyet a fürdő
fejlesztésére fordít.

Elkészült a 2017-es év turisztikai stratégiai terve, amit a
TDM közgyűlésén ismertetett az
egyesület vezetősége.

Dr. Ivánfi Judit vette át Dr. Manzini Tibor háziorvos körzetét. Az új
doktornő a megelőzésre is hangsúlyt fektet a jövőben.
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FEJLESZTÉSEK ELŐTT A FÜRDŐ
Harkány Város Önkormányzata a 2016-os év eredményeiről számolt be a január 19-én a művelődési házban
tartott közmeghallgatáson. Az összejövetelen a résztvevők beszámolót hallhattak az egymilliárdos kormányzati
támogatásból megvalósuló fürdőfejlesztésről, a hivatal által elkészített és benyújtott pályázatokról, a város
intézményeiben történt változásokról. Az esten a
képviselő-testület tagjai is értékelték a mögöttük hagyott időszakot, majd a lakossági kérdések következtek.
A 2017-i évi közmeghallgatást Baksai Tamás polgármester nyitotta meg, aki elmondta, a tavalyi
évben négy alkalommal is találkozásra hívták a
harkányiakat, ám a 2016-os év karácsonyi ajándékaként kapott egymilliárdos fejlesztési forrásról és az
abból megvalósuló beruházásról a lakosságot minél
hamarabb szerették volna tájékoztatni. Az est első
prezentációját Marosi András, a fürdő igazgatósági
elnöke tartotta, aki bemutatta a háromtagú igazgatóságot és ismertette céljaikat. Mint elmondta,
az elmúlt másfél hónapban áttekintették a fürdő
működését és egy külső-belső megújulást tűztek
zászlajukra. A szervezeti struktúra átalakításakor
kiemelte, hogy az elmúlt időszakban hat területen
(HR, munkaügy, gazdasági vezető, marketing-PR,
értékesítés, jogi irányítás) elsorvasztottak hat
pozíciót, így a mostani háromtagú igazgatóság ezeken a területeken pótolja a hiányt. Az elmúlt éveket
úgy jellemezte, mint a kapitány nélkül sodródó hajót,
ahol a dolgozóké az érdem az eddigi működésért.
Az elmúlt időszakban áttekintették az elmaradt
szervezeti változásokat és kijelölték az új irányokat,
a feladatokat és hatásköröket. Szólt többek közt
arról, hogy terveik közt szerepel egy teljesítmény
alapú bérrendszer bevezetése, mellyel arra kívánják
ösztönözni a fürdő munkavállalóit, hogy sajátjuknak
érezzék a vállalatot, a vezetőség pedig honorálni
kívánja a plusz teljesítményeket.
A beszámoló további részében ismertette a fürdő
fejlesztési terveit, melyek közül elsőként a II. épület
lapos tető felújítására és egy gyermekvilág kialakítására kerül sor. Az első ütemben a 2015-ben kapott bruttó 300 milliós forrásból tervezett fejlesztés
valósul meg, előreláthatólag még az idén. A második
fejlesztési ütemben a most kapott bruttó egymilliárdos forrásból kivitelezendő beruházásra kerül sor,
melynek keretében a III. medence és a hozzá tartozó
kiszolgálóegységek újulnak meg. A beruházás során
nemcsak a tető kerül vissza a medencetér fölé, hanem egy teljesen új, XXI. századi követelményeknek
megfelelő fejlesztésen megy keresztül. A látványelemekkel újjáépített fürdőrész a munkák végeztével
egy fedett élményrésszel és egy külső strandmedencével várja majd a vendégeket. A fürdő vezetője
elmondta, mindkét ütemet úgy tervezik meg, hogy

egy későbbi lehetőség során tovább lehessen
bővíteni a strandnak ezt a részét. A harmadik fejlesztési szakaszban fejeződne be a lapos tető végleges
felújítása, megújulna az épület fogadótere, orvosi
rendelői, létrejönne egy wellness tér és a második
ütemben kialakított külső medence is élményelemeket kapna, valamint gyerekmedencével bővülne.
A második fejlesztési ütem terveztetési folyamatának
közbeszereztetése előkészítés alatt van. Amint az
a közmeghallgatáson elhangzott, a három fejlesztési
ütem tervezői becslések alapján közel hárommilliárdos beruházásnak számít, melyből az első két
ütemre állami segítségnyújtásnak köszönhetően
megvan a forrás.
A lakossági tájékoztatón elhangzott, hogy a
tervezett nagyberuházáson kívül a strand önerőből
kívánja rendbe tenni azokat a dolgokat, amelyek
az elmúlt években elmaradtak. Így többek közt
tervben van a lepkemedence és a gyerekmedence
közti rész felújítása, a játszótér és a gyerekmedence
játékainak felújítása, bővítése. A strand környezetére
is figyelni kívánnak a jövőben, többek közt a
medenceterek körüli “műfű”, a cementlapos járdák
és a szemetesek cseréje is napirenden szerepel.
Mindemellett fontos a strand zöldterületeinek
virágosítása, parkosítása. A szabadidő eltöltésére
alkalmas új területek kialakításáról is szólt Marosi
András, beszámolójában egy focipálya és teqball
pálya lehetőségeit is előrevetítette.
Az önerős beruházások ismertetőjében a fürdő
vezetője elmondta, bízik abban, hogy a májusi
nyitásra a legtöbb feladattal végezni tudnak, ám az
anyagiak tekintetében gazdasági oldalról jelentősen
érintette a társaságot a béremelés, valamint a tavalyi évben elkészült csúszdaépítés utolsó pénzügyi
teljesítése is 2017-re van betervezve. Mindezek
tükrében kérdésünkre úgy fogalmazott, a felsorolt
fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz, hogy lépést
tartsanak a versenytársakkal, hogy a harkányi strand
és gyógyfürdő ismételten a hazai strandok élvonalához tartozzon.
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EGYMILLIÁRD HARKÁNYNAK
Egy forrásátcsoportosításnak köszönhetően Harkány egymilliárd forint fejlesztési összeget kapott.
A Magyar Közlönyben is megjelent határozattal kapcsolatban december végén tartottak sajtótájékoztatót
a fürdő márványtermében.

„óriási
támogtást
kap a
fürdő”
A nemzet fő kérdéseit érintve mindig is felelősségteljesen gondolkodó
Harkány a fürdő fejlesztésére kapott egymilliárd forintot – mondta
Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő,
hozzátéve: pártállástól függetlenül
minden harkányi és környékbeli
ember tisztában van azzal, hogy
a város és a környék fejlődése a
legtöbb munkahelyet adó fürdőn
keresztül történhet meg. Az országgyűlési képviselő visszaemlékezett:
erre ráismerve a kormány három
éve támogatja a várost, 2014-ben
mintegy 200, 2015-ben 300 millió,
most pedig egymilliárd forinttal
segítve a fejlődését. Az elmúlt években egy olyan munkára és összefogásra képes közösség alakult ki
Harkányban, amely mindig is tudta,
hogy mik az álmai, és ezt köszönte
meg a kormány – fogalmazott Tiffán
Zsolt. E pénz révén Harkány egy
olyan fejlődési pályára áll, mely példa nélküli lesz, és arra bátorít minket, hogy elmondjuk, a következő
tíz évben Magyarország legjobb
fürdőjévé szeretnénk varázsolni a
harkányit – tette hozzá.
A 2014-es választások
kampányában egyfajta szövetség
jött létre a harkányi polgárok

között, melyek zászlajára azt
tűztük: egy sikeres Harkányért –
idézte fel a múltat Baksai Tamás
polgármester. Harkány vezetője a
korábbi támogatásokkal kapcsolatban megjegyezte: két évvel ezelőtt
azt tudtuk mutatni a külvilágnak,
hogy van jövőképünk, van víziónk,
és megmutattuk, milyen irányba
szeretnénk terelni a város útját. Tavaly azt mondhattuk, hogy
mindez kezd körvonalazódni, és
megfogalmaztuk a terveinket. Ha az
elmúlt évre tekintünk vissza, az már
az aktív tervezés időszaka volt és
most jutottunk el odáig, hogy három
fronton is célba értünk – fogalmazott Baksai Tamás. Elhárultak a
műszaki fejlesztések előtti akadályok, hiszen pár hete jogerőssé váltak a fürdő fejlesztéséhez szükséges
tervek. A másik összetevő – mely
a polgármester szerint a legnehezebb feladatot jelentette – a fürdő
szervezetének átalakítása. Végül a
most nevesített anyagi forrásra mutatva Harkány első embere jelezte:
terveik szerint januárban megindulnak a közbeszerzési eljárások, majd
elkezdődnek az építési munkálatok.
A rendszerváltás óta a harkányi
fürdő egyetlen kormányzati ciklus-

ban sem kapott még ilyen mértékű
kormányzati támogatást – emelte
ki Baksai Tamás, köszönetet mondva a kormánynak, hogy megértette a harkányi emberek vágyait,
megértette azt, milyen irányba
szeretnénk vinni a fürdőnket,
városunkat.
A harkányi gyógyfürdő egy
nagyon nehéz időszak előtt
áll – jegyezte meg Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
igazgatóságának elnöke a fürdő
külső és belső megújulására
utalva. Az elmúlt évek során
nagyon sok elképzelés és terv volt
a fürdővel kapcsolatban. Ezeket
a terveket át kell tekintenünk,
hiszen nem mind olyan, ami a
modern kor lehetőségeit tükrözi –
fogalmazott.
A konkrét fejlesztéseket érintve
elmondta, a következő évben nagy
hangsúlyt kap a kettes épület
tetőszerkezetének felújítása,
valamint ebben a részlegben egy
szauna és gyermekvilág kialakítása. Mint jelezte, most tekintik át
azokat a lehetőségeket, amik a
hármas, hajdan fedett medence
megosztásával és újbóli fedésével
kapcsolatosak.
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Nyertes pályázat
a hegyi utakra

Hamarosan kezdetét veheti a szőlőhegyi utak helyreállítása. Az elnyert vis maior pályázati forrás 5,8 millió
forint vissza nem térítendő támogatást jelent, mely a
teljes költség 65 százalékát fedezi.

A terehegyi városrészt érintő munkálatokat követően
a szőlőhegy úthálózata kerül sorra. A felmart, zúzott
törmelékkel eddig is egyengetett hegyi utakra a
nagyobb esőzések alkalmával jelentős mennyiségű sár
kerül, járhatatlanná téve azokat. A Katasztrófavédelemmel közösen végzett felmérés során támogatásra
érdemesnek ítélték a jelzett hegyi utak javítását, így a
jövő évben a legnagyobbak közül kettő is – a 3311 és
a 3370 helyrajzi számú – megújulhat.

Fotó: Kacsúr Tamás

A fürdőben ünnepelt az egyik legrégebbi vendég
A fürdőben ünnepelte nyolcvanötödik születésnapját a város egyik legrégebbi vendége. Maroslavas Évát barátai,
ismerősei mellett a fürdő is meglepte e jeles napon.

Fotó: Kacsúr Tamás
Fiatalon ugyan ki vigyáz az egészségére? – nevet, miközben meséli:
az ötvenes és hatvanas években
télen-nyáron motorral járt. Szülésznőként óriási területen mozgott, ám

hamar érezte, hogy
kezei nem bírják a
nagy hideget, a szelet
és a megerőltetést.
Fájdalmaira panaszkodva egy ismerőse
ajánlotta 1954-ben
a harkányi gyógyvizet, ami alsómiholjáci
otthonától nem is
volt messze. Mivel
panaszai enyhültek,
a fürdő rendszeres
látogatója lett. Mint
mondja, az sem számított, amikor
nem lehetett a drávaszabolcsi
hidat használni: ha kellett, egész
nagy kerülővel is, de minden
vasárnap jött. Ez a szokás nem

változott akkor sem, amikor a
hatvanas években autóra váltotta
a kétkerekűt. Az elmúlt 33 évet
nyugdíjban töltötte, így van, hogy
szombaton, de akár hét közben
is megmártózik a meleg vízben.
A decemberi napon egy kellemes meglepetésben is része volt,
amikor a pénztárnál közölték vele,
most nem kell fizetnie. Beljebb
aztán barátai, ismerősei köszöntése mellett Patkó István, a fürdő
dolgozója is fogadta Éva nénit,
átadva neki egy gyógytermékeket tartalmazó ajándékcsomagot. Jövőre? – nevet: a századik
évfordulón is itt lesz, mert bármi
is a hosszú élet titka, a harkányi
gyógyvíz biztos közte van!

KIHÍVÁS „CUNAMI” INDULT HARKÁNYBÓL
Különös kihívás indult útjára a Facebookon karácsony előtt. Az éttermek egymást szólították fel, hogy rászoruló
családoknak segítsenek egy pizza, hamburger vagy meleg étel erejéig az ünnepek alatt. A kezdeményezés a
harkányi Hamburgerségből indult, az ötlet alapját néhány tombola szolgáltatta.
A decemberi hónap jótékonysági báljai, közösségi rendezvényei alkalmával a szervezők tombolához kértek
felajánlásokat – ezen gondolkodott el Alpár György, a
Hamburgerség üzemeltetője. Mint mondta, a pizzák,
hamburgerek ekkor nem rászorulóknak jutottak, és nincs
ez így rendben. Felszólította hát a szemben lévő Sétány
éttermet, hogy ajánljon fel valamit szentestére és dobja
tovább a labdát. A gesztus értékű kezdeményezés – mely
könnyen lavinát indított el a régióban – útjára indult,
hiszen a Sétánytól a Buffalóba azonnal került a staféta,
ami tétlenkedés nélkül a No Name-nek adta tovább még
szerdán. Ők az Odeont hívták ki, akik a Xavin éttermet.
Az éttermeknek bárki tehetett javaslatot arra, mely
rászoruló családot támogassák egy darab óriás pizzával vagy valami, a portfóliójukba illő étellel. Minden
vendéglátóhely maga döntötte el, hogy mely családot
támogatja a legszentebb estén.
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Mojzes Tamás: biztosabb alapok, új irányok
A Harkányi Turisztikai Egyesület megtartotta 2016-os záró közgyűlését, amelyen a vezetőség tájékoztatta a tagokat az elmúlt év eredményeiről és beszámolt a 2017-es esztendő terveiről, céljairól. Mojzes Tamással, az egyesület titkárával beszélgettünk.
must érintő tendenciákhoz, a helyi
Milyen munkára számít az egyesület
szolgáltatók, attrakciók megújulá2017-ben?
sához. A cél, hogy Harkányra mint
egyben fürdő- és kiránduló deszEz évi marketingstratégiánkat
tinációra tekintsenek a potenciális
szakmai vállalásaink, elképzeléseink
érdeklődők, ahol soknapnyi élmény
mellett egyesületünk költségvetési
várja a vendégeket. Már az eddigi
koncepciója, üzleti terve, az önkorfejlesztések is új szintre emelhetik
mányzattal megkötött középtávú
az aktív- és élményturizmus erősíegyüttműködési megállapodásban
tését családbarát szolgáltatásokkal.
vállalt feladatok határozzák meg.
Ennek jegyében sürgősen megoldásCélunk, hogy bel- és külföldi vonzra váró feladat helyben a minőségi
erőnk erősítése reményében olyan
gyártását megcélzó program indítáprogramkínálat bővítése. Továbbra
kedvező változások előmozdítói
sát is tervbe vettük.
is erős a szezonális koncentráció,
legyünk, melyek a fejlődést minőségi
Másodsorban a már Harkánykevés a szezon meghosszabbítására
és mennyiségi komponensek alapba érkezett turistáknak minőségi
alkalmas attrakció, az egy turistára
ján egyaránt elősegítik. Ehhez idén
programokat és igényüket kiszoleső költésben is nagy potenciál van
szinte minden szükséges kritériumgáló információkat kell nyújtani. A
és az átlagos tartózkodási idő is
mal rendelkezhetünk: az erősödő,
programok közül a Szüreti Fesztijelentősen lerövidült.
összehangolt szakmai összefogás, a
vál minőségi programkínálatának
fürdő megújulása, városunk pályázaMilyen stratégiát állítottak össze
bővítését céloztuk meg a 2017-es
ti lehetőségei, köztéri fejlesztései új
mindezek elérése érdekében?
évre, és annak a támogatását. Helyi
távlatokat nyithatnak.
védjegy és minősítő rendszer megElsősorban a hatékonyabb megjeleMilyen, a vendéglétszám növelését
honosítása is tervben van, mely a
nés a cél a legfontosabb küldőterülecélzó terveik vannak?
szolgáltatókat összefogja és szerepet
teken, ezen folyamatosan dolgozunk
játszik tevékenységük összehangoés formabontó, újszerű megjelenést
Csak úgy generálhatunk jelentős
lásában is. Meg kell tanulni vezetni
tervezünk a szakmai vásárokon. A
forgalomnövekedést, ha jól határoza turistákat Harkányban. A városon
stratégiánkban szerepel a hangsúzuk meg Harkányt mint terméket,
belüli útbaigazító és megállító táblák
lyosabb online marketing kampány,
egyúttal a városi marketing is új,
kihelyezésének szükségessége melkifejezetten Harkányra szabott egész
nemzetközi szintre lép. A „márkálett újra kell gondolni a Touch-Info
éves online szolgáltatás, amely
zás” Harkányfürdő versenyképes
terminálok funkcióját.
egymásra épülő kampányok soráidentitásának létrehozását jelenti,
Harmadsorban elengedhetetlen a
ból épül fel mind a belföldi, mind a
képviseli alapvető és tartós értékeit,
sikeres vendégszerzésben a szorokülföldi küldőterületeken. Fontos a
marketingkommunikációnk minden
sabb és mélyebb együttműködés
turisztikai kiadványok frissítése, inelemében megjelenik. Fontosnak
a környező turisztikai centrum
formációs- és szóróanyagok készítétartjuk, hogy előre megtervezett,
településekkel (Pécs, Siklós, Villány).
se. A városunk vonzerőihez kapcsofeszes marketingterv alapján dolgozKiaknázatlan lehetőség a városok
lódó imázs és brand formálását az
zunk, folyamatosan figyelve a piac
szolgáltatásainak összekapcsoláimázsfilmjeink, a harkanyturizmus.
változásait. Stratégiai céljainknak, a
sa, a piaci célcsoportok igényeinek
hu és az Irány Harkány Facebook
megvalósításaikat segítő eszközökmegfelelően differenciált, garantált
oldal további népszerűsítésében
nek és forrásoknak alkalmazkodniuk
programokkal, céljáratokkal, iránylátjuk. A harkányi ajándéktárgyak
kell az új utazási trendekhez és szobuszokkal támogatva.
kifejlesztését és prototípusainak lekásokhoz, a helyi és térségi turizFotó: Kacsúr Tamás
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A Harkányi Római Katolikus Plébánia
Karitász Csoportjának éves beszámolója
A Harkányi Katolikus Karitász
hagyományosan egy igen mozgalmas és eredményes évről szeretne
beszámolni most azoknak elsősorban, akik adományaikkal, önkéntes
munkájukkal ezt a munkát sikeressé
tették. Nem dicsekedni akarunk,
még ha talán volna is mivel, hanem
köszönetet akarunk mondani, hálát
adni, erősíteni és a továbblépéshez
lendületet kapni szeretnénk!
Köszönetet elsősorban Istennek
kell mondanunk. Ő az, aki elfogadja
a mi szolgálatunkat, és felajánlott
szolgálatunkkal, szakértelemmel kísért munkánkkal mások életét teszi
teljesebbé. Jó dolog az Úr áldását
közvetíteni, örömet és békét ad ez
a munka!
Hálásan köszönjük azok áldozatát,
akik bármi módon segítésünkre
vannak testvéreinek szolgálatában.
Köszönjük a támogató imákat, köszönjük az adományokat, az önkéntes munkát, és köszönjük, hogy a
szükséget szenvedőkre felhívják a
figyelmünket!
És köszönettel tartozunk azért,
hogy ezt a munkát – melyet önként
vállalunk – örömmel végezhetjük!
Örömet kapunk, és örömet adunk,
és ez tetszik Istennek, aki prófétája
által arra biztat bennünket, hogy
„az Úrban való öröm a mi erősségünk” (Nehemiás 8,10).
Erről beszél Prohászka Ottokár püspök, a szociális megújulás apostola
is:
„Öröm kell a szívekbe, melyekben a
Szentlélek lakik! Öröm kell a keresztet viselő lelkekbe, öröm a bánatos
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és sebzett lelkekbe, öröm a küszködő s harcot vívó lelkekbe; ahol Isten
van, ott öröm is legyen. És pedig
azért legyen, mert az öröm erő s a
lehangoltság gyöngeség. Legtöbb
erő a lelki élethez kell, mely kicsiben való hűség s a reggeltől estig
való apró szolgálatok láncolata.
Itt nem szerepel a nyilvánosság
ingere, nincsenek meg az ünnepélyes gyűlések villanyozó hatásai,
sőt gyakran meg kell küzdenünk a
szokás unalmával is; azért tehát az
örömökre szorulunk, melyeket a
Szentlélek ad nekünk.”
Az elmúlt évben ismét számos
alkalmunk nyílt arra, hogy közös
erővel próbáljunk segíteni a bajbajutottakon. Nagy öröm számunkra,
hogy a korábban is megszervezett
országos programokat az idén is
folytathattuk, sőt minden alkalommal bővíteni tudtuk a támogatott
családok számát és az adományokat. Az országos felhívó adománygyűjtő programok között tavasszal
a nagyböjti időben és az adventi
készülődésben 315 rászorulónak
mintegy 945 kg tartós élelmiszert
osztottunk ki. Országosan meghirdették az alma akciót is, karitászunk
novemberben a harkányi óvodának
15 láda, az iskolának 35 láda almát
adott, és tíz rászoruló családnak
osztott még almát.
A helyi sajátosságokat figyelembe
véve az év elején az ökumenikus
imahét vendéglátói is voltunk, a
szeretetvendégségen nyolcvanan
vettek részt.

Minden
évben nagy
sikere van
a Karitász
által szervezett
farsangi mulatságnak. Erre
az eseményre minden érdeklődőt
hívunk és várunk felekezeti hovatartozás nélkül. A 2016-os évben
170 gyermek jött el, 86-an jelmezt
is öltöttek, és őket hozzátartozóik is
elkísérték.
Az első áldozás alkalmával a csoport az elsőáldozókat és testvéreit
vendégelte meg. Május hónapban
a Gyermeknapon 90 gyermeket
köszöntöttünk a templomkertben és
ajándékoztuk meg őket frissítővel,
fagylalttal. A Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola június 2-án 2 km összefüggő
aszfaltrajzával új magyar rekordot
döntött. A Karitász csoportunk az
SNI tagozatot támogatta pogácsával,
fagylalttal és innivalóval.
Immáron hagyománnyá válik a
Jézus Szíve búcsú egyre szélesebb
körben megünneplése. Ebben az
évben is háromnapos rendezvénysorozatot szervezett egyházközségünk, a karitász csoport igen
tevékenyen kivette részét a lebonyolításában.
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Egyházközségünk 2016-ban
először rendezte meg a Harkány
Városi Könyvtár, Kulturális- és
Sport Központtal közös szervezésben a Harkányi Ádvent programsorozatot advent szombatjain.
Ezeken az alkalmakon a szentmisék
és koncertek után szeretetvendégségre hívtuk a megjelenteket. A
négy szombaton elfogyott 100 kg
zsíros kenyér lilahagymával, 100
liter tea, mintegy 80 liter forralt
bor; átlagban szombatonként 150en vettek részt a rendezvényen.
A programokon felül a tartósélelmiszer-gyűjtés sem maradhatott
el, továbbá minden rászoruló a
karitászházból ruhát is vihetett. A
harkányi plébánia filiáiba 300 zsák
ruhát vittünk ki és osztottak ki az

ottani megbízottak. Mindezeken
felül a központi karitász által 24
pár új cipő is gazdára talált még
karácsony előtt.
Egész évben gyógyászati segédeszközöket adtunk arra rászorulóknak,
felajánlott bútorok, tévék, gáz- és
villanykályhák találtak gazdára.
Konyhai eszközöket osztottunk
több családnak.
Köszönöm munkatársaink munkáját, áldozatos helytállását!
Köszönöm a vezetők fáradozását és
kitartását, a sok nehézség között is.
Köszönöm azok nyitottságát, akik
elfogadják szeretetünket és lelkileg
is közel kerülnek ahhoz az Örömhírhez, amit Jézus ma az egyházon
keresztül küld nekik.
Köszönöm azok nagylelkűségét,

akik segítenek adományaikkal,
felajánlásaikkal másokat szolgáló
munkánk végzésében. És köszönöm
azok hiteles tájékoztató munkáját,
akik lehetővé teszik, hogy segítő
munkánk híre az igazság szerint
eljusson az emberekhez, akiknek
joguk van tudni, amit ma a katolikus
egyház és benne a harkányi karitász
a szegényekért, a rászorulókért tesz.
Isten áldása legyen velünk ebben
a munkában továbbra is! Tegyük a
dolgunkat örömmel és készségesen,
és munkánk jutalmaként legyen egyre több ajkon Istent dicsérő ima és a
másik emberre mosolygó szeretet!
Horváth Istvánné
a Harkányi Római Katolikus
Plébánia Karitász Csoport vezetője

Korszerűsíti fűtési rendszerét a kórház
„Fűtési rendszer korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház épületeiben” – ez a címe annak a projektnek, melyet a harkányi kórház 36,83 millió forintból
valósíthat meg.

A projekt eredményeként 2017 első félévében az intézmény épületeiben a fűtés gépészeti rendszerének
korszerűsítése geotermikus energia hasznosításával valósul meg. A kórház az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
által a fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására kiírt, gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz és az
ehhez kapcsolódó szakmai illetve működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására kiírt pályázaton
nyerte el az összeget.
A Gyógyfürdőkórház épületeinek hőellátását és hőtermelését jelenleg gázkazánokkal biztosítják. A projekt keretében
új távhővezeték kiépítésével, komplex gépészeti átalakítással valósul meg az épület harkányi termálvízzel történő,
korszerű fűtési módra átállítása.
Tervünk egy helyi adottságra, konkrétan a harkányi termálvízre mint egyedi lehetőségre épít, amely 65 Celsius-fokos termálvíz kedvező lehetőséget nyújt a fentiekre. A geotermikus energiával fűtéssel a gázenergiával
történő fűtéshez viszonyítva akár 50 százalékos költségcsökkentés is elérhető. A 2017. évi beruházás számításaink
szerint legkésőbb öt éven belül megtérül társaságunk számára – közölte az intézmény.
Az energiahatékonyságot javító átalakítás további előnye, hogy erősíti a helyi gazdasági érdekeket azzal, hogy a
termálvíz növekvő felhasználása – közvetetten – az önkormányzat bevételeit is gyarapítja.
A fentieken túl a fosszilis tüzelőanyag – földgáz – elégetése helyett megújuló energia felhasználásával radikálisan
csökkenti a kórház a környezetbe kerülő szennyezőanyagok mennyiségét, amely a településen, továbbá az
ormánsági kistérségben élő valamennyi lakosnak is javítja az életkörülményeit. Emellett a környezeti terhelés csökkentésével az üvegházhatásra, klímaváltozásra, valamint a 21. században előtérbe került globális felmelegedésre is
kedvező hatást gyakorol.
forrás: harkanyihirek.hu
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Nemzetiségi hírek
A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Pécsi Egyházmegye Horvát Referatúrája közös támogatásával
rendezték meg január elején Vízkereszt alkalmából a Háromkirályok ünnepét a római katolikus templomban. Az
eseményen közreműködött, s a horvát nyelvű szentmisét követően koncertet adott a beliscei énekkar.

Fotó: Kótány Jenő
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Dr. Ivánfi Judit:

nem csak az ellátás,
a megelőzés is fontos

Fotó: Kacsúr Tamás
Dr. Ivánfi Judit Kozármislenyben
lakik, négy gyermek édesanyja.
Lányai 10 és 16, fiai 12 és 14
évesek. A Pécsi Tudományegyetem
orvostudományi karán 2001-ben
végzett, majd megelőző orvostan
rezidens volt. Gyermekei születése után háziorvos rezidensként
dolgozott Pécsen két doktornő
mellett. Önállóan Hosszúhetényben rendelt két évet, majd Olasz,
Belvárdgyula és Hásságy községben volt háziorvos másfél éven
át, mindkét helyen a gyesen lévő
doktornőt helyettesítve. Január
elsejétől Harkány körzeti háziorvosa, praxisával több mint 1250
beteget lát el, városunk mellett
hozzá tartozik négy falu is.
Hogy jött képbe Harkány?
Tavaly is jártam már itt, néhány
nap helyettesítettem a doktor urat.
Tudtam, hogy Harkányban van
ez a háziorvosi lehetőség, de úgy
gondoltam, hogy messze van, egy
közelebbi praxist szeretnék. Majd
a jegyző asszony – aki nem mes�sze lakik tőlünk – mondta, hogy ő

Dr. Manzini Tibor praxisa nem maradt beöltetlen, a háziorvosi
feladatokat január elsejétől dr. Ivánfi Judit látja el, aki korábban már helyettesített Harkányban. Amikor új munkájáról kérdeztük, nem helyismeretről, a környezetről vagy a közlekedési
viszonyokról szólt, hanem arról, hogy addigra már meg is
ismert néhány beteget. Új háziorvosunkat köszöntjük.
is ezt a távot teszi meg nap mint
nap, és nem jelent nagy megterhelést, így hát belevágtam. A korábbi
néhány alkalom jó lehetőség volt
arra, hogy január elsejével ne úgy
kezdjem a munkát, hogy minden
ismeretlen számomra, már beleláttam a dolgokba, megismerkedtem
néhány beteggel.
Talán korai helyi tapasztalatokról
beszélni, de biztos élénken él még
az első benyomás. Mivel találkozott elsőként Harkányban?
Úgy látom, nagyon szívélyesen
fogadtak, örültek, hogy van egy
állandó háziorvosuk. Többen
jelezték is, hogy visszajönnének
a körzetbe. Ami nehézséget látok,
az a rendelési idő betartása. Arra
törekednék, hogy ez idő alatt
minél több beteget, minél jobban,
hatékonyabban ellássunk. Ehhez
azonban fontos, hogy aki tud,
kérjen előre időpontot. Annak például, aki receptet irat, lelet miatt
jön, ha egyeztetünk, kevesebbet is
kell várnia. Mindemellett fontosnak tartom, hogy ne csak az akut

Érvényes volt az
októberi testületi ülés
A Kormányhivatalhoz fordult az a bejelentő, aki a Hegyi Ákos
menesztését taglaló, október 27-én megtartott testületi ülés
törvényességét kérdőjelezte meg. A helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletét végző szerv valamennyi, az ügyben
keletkezett dokumentációt bekért, mely eredményeként egy
törvényességi felhívást készített. A Kormányhivatal a bejelentés kapcsán megvizsgálta a jegyzőkönyvvezetés valamint
Szervezeti és Működési Szabályzat összefüggéseit, de kitért az
ülések összehívásának, nyilvánosságának rendjére is. Ugyan
kisebb formaiságban vétett szabálytalanságra rámutatott, az
ülés és a döntések érvényességét nem kérdőjelezte meg.
A Kormányhivatal által hozott törvényességi felhívás az októberi
testületi ülésre és a meghozott döntésekre vonatkozóan érdemi
kihatással nem bír, a döntések törvényesek voltak – mondta dr.
Markovics Boglárka, Harkány jegyzője.
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dolgokat lássuk el, hanem fektessünk hangsúlyt a megelőzésre és
szűrésekre is. Például ha bejön
valaki megfázás miatt és látom,
hogy régen volt mammográfiai
vizsgálaton, jelzem felé. Rendszeresen ellenőrizzük a magas
vérnyomást, de gyakran ajánlom a
laboros szűrővizsgálatokat is.
Változott a rendelési idő.
Valóban, hétfőn és kedden reggel
8 órától délig várjuk a betegeket,
ami megegyezik a korábbi renddel.
Szerdán egy délutáni rendelési
blokkot tettem be 13 és 16 óra között, hogy aki dolgozik, könnyebben elérjen. Csütörtökön 8 órától
10 óráig rendelünk. Ezt az időpontot inkább az akut eseteknek
tartanánk fent – hiszen ekkor jön
például a táppénzes felülvizsgálatokat végző doktornő, ami miatt
biztos, hogy sokkal többet kellene
várakozni. Ezt követően megyünk
azokba a falvakba, amik még a
praxishoz tartoznak; kéthetente
Drávacsepelyre, Drávaszerdahelyre, Kovácshidára és Ipacsfára.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. november - december

SZÜLETTEK:
Farkas Anett – 2016. november 29.
Schlott Nadin – 2016. december 22.
Gyevi –Szabó Ádám – 2016. december 23.
ELHUNYTAK:
Barbalics Ferenc – 2016. november 16.
Komár Sándor – 2016. november 19.
Karászi Sándor – 2016. november 21.
Márkus József – 2016. november 30.
Dombi Olivér – 2016. december 07.
Vörös József – 2016. december 24.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Löchler Ágnes és Szatmári Antal István
2016. december 17.
Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető

11

Sakk-matt
Harkányban évtizedes hagyománya van a sakknak és a sakk oktatásának; a fürdőben pedig
gyakorta találkozhatunk a gyógyvizes medence szélén komoly partikat játszókkal. Öt év kihagyást követően Harkányban a tavalyi tanévtől újra elindult a sakkoktatás az óvodában és
az iskolában. Kurucz József szakoktató, a Szigetvári Sakk Egylet vezetője hétfőnként a helyi
óvodában és az iskolában vezeti be a gyerekeket a játék világába, mutatja meg nekik a játék
varázslatosan összetett világát. Negyedízben rendezték meg a hagyományos nyári sakktábort,
melynek keretében a strandon szimultán játékra is sor került. Később tervezik a harkányi
sakkszakosztály életre hívását is.
Milyenek az első év tapasztalatai,
lelkesek a gyerekek?
– Több esztendőnyi kihagyás után
kicsit csendes az érdeklődés. A
rengeteg szakkör, zene és sportlehetőség mellett a foglalkozásokon
részt vevő gyerekek nagyon érdeklődőek, értelmesek, és nyitottak a
sakkra, egyáltalán a társasjátékokra. Az iskolákban illetve a sportegyesületek tömegsport jellegű
lehetőségei mellett – időben és az
alulfinanszírozottsága valamint
a jelenlegi oktatási rendszerbe
illeszthetetlenségének köszönhetően – „kisebb” nehézségekkel
küzd a sportág. Viszont kompenzáljon minket, hogy a srácok hamar
megtanulják a lépéseket, és ha van
elszántság meg bátorító kitartás
otthon, akkor a sakktábla és a figurák megismerése után elvarázsolódnak a valóságos játék hatásaitól
és kíméletlenül elkezdenek gondolkozni a megoldásokon! Az elején
kissé bátortalanok is nagyon hamar
nekimerészednek, gyorsan felnőnek a nagy kihíváshoz!
A rövid időszak alatt milyen eredményeket értek el?
– A megyei versenyeken több
egyéni bajnokkal büszkélkedhetünk, diákolimpiai ezüst és bronzérmes fiú és leány ül a partikra
az edzéseken, csapatban pedig
az alsós leányok első helyezettek
lettek, így az országos döntőn is
szerepelhettek.
Sport vagy logikai játék a sakk?
– A sakknak az a szépsége, hogy
mindenki maga döntheti el, hová

rendszerezi azt. Módszertani,
hadászati tudományág vagy sport,
törekvés, ambíció, sikerszomj, fizikai-szellemi egyensúly megtartása,
versenyzés vagy/és logika – szinte
felsorolhatatlan, milyen területekre
képes hatással lenni a játék fejlesztő ereje. A kérdésre Talán Najdorf
nagymester idézetével válaszolnék:
„Aki úgy véli, hogy a sakk csak művészet, az rossz sakkozó! Aki úgy
gondolja, hogy csupán sport, az is
rossz sakkozó! Végül akadhat, aki
szerint a sakk csak tudomány, az
ilyen nem kevésbé rossz sakkozó!”
Érdekes már maga a figurák kialakítása is, illetve lehetőségeik a
sakktáblán. Van kedvence?
- Kedvenc sakkfigurám? Egy figura
csak akkor lesz kedvenc, ha a többiekkel, a csapatban együtt játszik.
Nekem minden figura a kedvencem,
de gyermekkori emlékként mindenképpen a bástyát jelölném meg.
„Hasonló a vitézség a sakkjátékhoz:
szemesnek kell lenni az embernek
és gondosnak minden gyalogra,
minden lovasra, minden bástyára...”
– mondta Zrínyi Miklós egykoron,
és magam is így gondolom.
Ha valaki kedvet kapna, hol lehet
jelentkezni?
– Folyamatosan be lehet kapcsolódni.
Jelentkezni és csatlakozni hétfőnként az óvodában a 10 órakor kezdődő edzéseken vagy az iskolában a 13
órától kezdődő edzéseken is lehet.
Ha előzetes információra van szükség akkor a szigetsakk@freemail.hu
e-mail címen vagy a 06 30 729 42
43-as telefonszámon kereshetnek.

Távolabbi célok?
– Idén is megrendezésre kerül a
sakktábor,
ami
ezzel kapcsolatban biztos,
hogy az idei
nyáron még
több
játéklehetőség és
szabadidős foglalkozás van tervben
a tábor idejére. Ennek a szervezése lassan véget ér és meghirdetésre kerül. Harkány Kupa néven ifjúsági versenyt szervezünk a tavasz
folyamán. Távolabbi cél egy sakk
szakosztály létrehozása a városban,
a sportegyesület keretein belül. A
szakosztály működésével lehet biztosítani a folyamatos utánpótlás-nevelést mind a helyi, mind megyei viszonylatban is. Sajnos az oktatásban
nem jelenik meg az államilag finanszírozott forma, és így a tanrendben
egyelőre változatlanul nem jelenhet
meg a sakkóra mint teljes értékű fejlesztő tárgy. A szakosztály életre hívásához azonban a diákokon kívül a
segítő szülőkre és a sakkozni vágyó
felnőttekre is szükség van. Bízva abban, hogy sokk kedvtelésből vagy
egykoron versenyszinten sakkozó
olvassa e sorokat, szeretném kérni
őket, hogy a fentebb megadott elérhetőségek egyikén jelentkezzenek,
hogy újraélesszük a sakk szakosztályt Harkányban.
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Iskolai hírek
Az iskolában a félévi szülői értekezlet
január 30-án lesz, az alsó tagozaton 16,
a felsőben 17 órától.
Jelmezes farsangi retró diszkót szervez az iskola
Szülői Munkaközössége a művelődési házban
február 3-án 19 órától.
Az iskolai farsangi karnevált a felső tagozatosok
részére február 10-én 16 órától tartjuk az
iskolában, az alsósok karneválja 11-én
14 órakor kezdődik.
A zeneiskolások jelmezes farsangi hangversenye
február 16-án 17 órakor kezdődik a művelődési
házban.
Rendezvényeinkre várjuk a szülőket,
családtagokat és minden érdeklődőt!

Asztalitenisz hírek
Csapatverseny:

A MŰVELŐDÉSI HÁZ
PROGRAMAJÁNLÓJA
FEBRUÁR 3. SZMK Farsangi Retro Disco
FEBRUÁR 11. Harka Néptáncegyüttes bálja
FEBRUÁR 18. Harka Dalkör farsangi rendezvény
FEBRUÁR 25. Téltemető

Megyei I. osztályú csapatunk eredményei:

Pécsi TÜKE SE - Harkányfürdő SE – 7 : 11
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Csomor Szabolcs 3,
I-II. korcsoport, leány:
Orbán Ferenc 2, Hajdu Dániel 1
1. Harkány (Babos Bettina, Márta Mirellla,
Orbán – Köpösdi páros
Kővári Noémi)
PTE PEAC IV. - Harkányfürdő SE – 10 : 8
I-II. korcsoport, fiú
Hazai győztesek: Csomor Szabolcs 2, Köpösdi Erik 3,
1. Harkány (Gergics Zorán, Boros Zsombor,
Hajdu Dániel 1,
Kötő Bálint)
Orbán – Köpösdi, illetve Hajdu – Csomor páros
III-IV. korcsopor, leány:
Dunaszekcső - Harkányfürdő SE – 11 : 7
1. Villány (Hadfi Rebeka, Nikolics Natália,
Hazai győztesek: Csomor Szabolcs 3, Köpösdi Erik 3,
Orgyán Csenge)
Orbán Ferenc 1
2. Harkány (Dávid Lea, Sólyom Boglárka,
Harkányfürdő SE – Beremend – 7 : 11
Dávid Seila)
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 3, Orbán Ferenc 2,
III-IV. korcsoport fiú:
1. Egyházasharaszti (Orsós Zsolt, Petrovics Leonárd, Csomor Szabolcs 2
Városi II. osztályú csapatunk eredményei:
Mitrovics Gábriel)
Harkányfürdő SE II. – Szigetvári Ördögök – 0 : 10
2. Villány (Molnár Bálint, Gyurisa Attila, Gáspár
Harkányfürdő SE II. – Dráva Csapat – 6 : 4
Adrián)
Hazai győztesek: Tar Tamás 3, Boros József 2,
3. Harkány (Fischer Barna, Futó Gábor, Nagy Ákos)
illetve a Boros – Tar páros
Egyéni verseny:
Harkányfürdő SE II. – Pécs Holding – 5 : 5
I-II. korcsoport, leány: 1. Márta Mirella, 2. Babos
Hazai győztesek: Tar Tamás 2,
Bettina, 3. Kővári Noémi, 4. Bagó Sára
Boros József 2, Tar-Boros páros
(mind Harkány)
I-II. korcsoport, fiú: 1. Gergics Zorán,
2. Boros Zsombor, 3. Kötő Bálint, 4. Nagy Levente,
5. Konfeld Gergő (mind Harkány)
III-IV. korcsoport, leány: 1. Brucker Noémi Beremend, 2. Sólyom Boglárka Harkány,
3. Nikolics Natália Villány, 4. Dávid Lea Harkány.
5 – 8. helyezett: Orgyán Csenge Villány, Dávid Seila
Harkány, Hadfi Rebeka Villány, Dokics Natália
Harkány.
III-IV. korcsoport, fiú: 1. Orsós Zsolt, 2. Mitrovics
Gábriel, 3. Petrovics Leonárd, 4. Ignácz Márió
(mind Egyházasharaszti)

A megyei verseny legfontosabb
harkányi eredményei:

Alsós korosztályú lányok: 2. hely (Babos Bettina,
Kővári Noémi, Márta Mirella)
Alsó korosztályú fiúk: 4. hely (Gergics Zorán, Boros
Zsombor, Kötő Bálint)
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Úszóeredmények

– pécsi Delfin Kupa, január 14.,
Apáczai Nevelési Központ

A Harkányi Diáksport Egyesület
versenyzőinek eredményei 25 méteren:

A Harkányi Diáksport Egyesület
versenyzőinek eredményei 50 és 100 méteren:

Boros Alíz – gyors 1., mell 2., hát 5.
Várnai Petra – gyors 3., mell 4., hát 4., delfin láb 4.
Fedelevits Lora – delfin láb 2.
Kuszinger András – gyors 2., hát 4.
Ábel Gergő – gyors 6., hát 5.
Tokaji Emma – mell 4.
Nemes János – mell 4., pillangó 5.
Boros Zsombor – gyors és mell 6.
Kuszinger Márton – gyors 4., mell 6., hát 5.

Reisz Bálint – 50 gyors, mell, hát, pillangó,
100 vegyes 2.
Spándli Dominik – 50 gyors, mell, hát pillangó,
100 vegyes 3.
Fekete Zalán – 50 gyors 4., mell 5., hát 6.
Kuszinger Áron – 50 hát 5.
Ahmann Bence – 50 gyors 5., mell 4.

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Nyitva:

vasárnap, hétfő kivételével:
9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Harkány,
Szent István u. 40.

Új szemlélet, merőben
más látásmód,
egyedi képek –
részletes ismertetés!
Köszönjük!

Bara Gizelle,
Karlovics Imre
Budapest
2017. január
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A Harkány SE labdarúgó szakosztályának értékelése –
2016. ősz
Ha feltesszük a kérdést, hogy milyen évet zártunk, a felületes szemlélő azt mondaná: katasztrofálisat. Amennyiben az első csapatot nézzük, valóban így van, de a szakosztályban kilenc csapatot működtetünk, plusz még kettőt
a téli idényben a futsalban. Soha ennyi csapatunk nem szerepelt még a különböző korosztályokban, több mint 120
labdarúgónk van. Sikerült elérnünk azt, amit 2011-ben kitűztünk magunk elé, hogy minden korosztályban legyen
csapatunk és jelentős számú gyereket tudjunk mozgósítani. A Harkány SE meghatározó szerepet játszik Baranya
labdarúgásában.

Az U7, U9, U11, U13 korosztályaink a Bozsik-program keretében
szerepelnek megfelelő létszámban és sok hazai tornarendezéssel. A szakmai munkát Selymes
Péter, Burgert Ottó, Kolompár
Kálmán és Gellén Antal vezeti
nagy lelkesedéssel és szakértelemmel. Több játékosunk is
részt vett a megyei kiválasztó
edzőtáborokban (Havas Ferenc,
Kamu Ádám, Gergics Zorán, Hasanic Ármin, Fórizs Dani Martin).
Az U14-es csapatunk tornarendszerű bajnokságban szerepel Hajdú Róbert irányításával, váltakozó
eredményekkel, de jó átmenetet
képezve a serdülő korosztályhoz.
A legjobb eredményt a Markotics
Zsolt vezette U16-os csapatunk
érte el, az ötödik helyen zárták
az őszt, de csak két pontra a
dobogótól. Rengeteget fejlődtek
a srácok, végig harcban voltak
a dobogóért, mindenkit dicséret
illet az együttesből. Tudom, hogy
szeretik a nevüket leírva látni,
ezért a legjobbakat kiemelem:
Tar Adorján, Molnár Tamás I., Tar
Péter, Körmendi Attila, Polgár Balázs, Gudric Idriz, Kása Krisztián,
Kolompár Martin, Csobán Zsombor,
Fésüs Krisztián, Molnár Tamás II.
Az U19-es csapatunkat a nyár folyamán visszatért Patocskai János
irányítja, sikerült több harkányi
játékost visszahoznunk és így
stabilizálni a létszámot. Az előző
bajnokságban komoly létszámgondokkal küzdöttünk, most azonban
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húsz fő alkotja a keretet és javul az
eredményesség is, a kilencedik helyen végeztünk. Többen szerephez
jutottak az első csapatban is (Bodó
Zsolt, Horváth Attila, Ignácz Barna),
de szeretnénk, ha minél több játékosnak az lenne a célja, hogy az
felnőtt csapatban akar játszani, és
ezért mindent meg is tesz.
Az öregfiúk csapatunk a második
helyen várja a folytatást a csoportjában, melyben több mint
húsz játékos szerepel rendszeresen. Elérkeztünk a „kirakathoz”, az
első csapathoz, amely hét év után
került vissza a megyei I. osztályba.
Tudtuk, hogy a csapatot meg kell
erősíteni, hogy megfelelően szerepeljünk a magasabb osztályban.
Sajnos ez nem sikerült. Elsősorban
fiatal, képzett játékosokat kerestünk, sajnos ők főleg mentálisan
nem váltak be. Tudomásul kell
venni, hogy manapság kész játékosokat igazolni vagy megtartani
főleg pénzkérdés a megye I.-ben.
A mi költségvetésünk viszont nem
változott, ugyanannyiból gazdálkodunk, mint a megye II.-ben.
Tisztában voltunk azzal, hogy
„vékony” a keretünk, de azért
az egy pontnál többet vártunk a
csapattól. Rengeteg hibát követtünk el a mérkőzéseken és sajnos
néhány játékosunk hozzáállása
sem volt megfelelő. Nem tudtuk
pótolni a távozó Tar Andrást, a
leálló Gáspár testvéreket, a sérült
Kolompár Kálmánt és Boris Kristófot. Az újak közül Homolya Zsolt

és Dalipi Armend (Mendi) váltotta be, úgy ahogy a reményeket.
Burgert Ottóval közösen keressük
a lehetőségeket, hogy meg tudjuk
erősíteni a csapatot és kész megye
I-es futballistákat igazoljunk, ami
nem egyszerű sem anyagi, sem
szakmai vonatkozásban. Természetesen a meglévő játékosainkra
is számítunk és remélem, valamennyiükben lesz annyi erkölcsi
tartás, hogy nem hagyják el a
süllyedő hajót.
A körülményeink viszont már
messze megütik az osztály elvárásait, az idei évben tovább javult,
új világítást kapott az edző pálya
és automata öntözőberendezéssel
láttuk el a centerpályát. A beruházások a TAO támogatásnak és az
önkormányzatnak köszönhetőek.
Gazdálkodásunk stabil, tartozásaink nincsenek, amit elsősorban a
TAO, Harkány város önkormányzata és a saját bevételeink biztosítanak. Itt is szeretném kiemelni
a támogatóinkat: Harkány Város
Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő Zrt, Generali Biztosító,
Polina Trade Kft, Agro Central Bt.,
One Play Kft., Krinor Bt., Siklósi
Gabona, Múzem-Várkert Kft.
Különben pedig addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér…
Ezúton is szeretném megköszönni
játékosaink, edzőink, alkalmazottaink, vezetőink egész éves
munkáját, valamint szurkolóink
kitartását.
Horváth József

15

TERVEZETT SPORTRENDEZVÉNYEK:
02.04.		
02.10-11.
02.18.

Innotech Amatőr Felkészülési Kézilabdatorna 09.00 órától a sportcsarnokban
Galamb- és díszmadár kiállítás a sportcsarnokban.
Látogatható: szombaton 08.00-17.00 óráig, vasárnap 08.00-13.00 óráig
Bozsik-program, U11-U13-as korosztály labdarúgótornája 09.00 órától a sportcsarnokban

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
A SPORTCSARNOKBAN:
Hétfő:

14.30 – 16.00

U9-es korosztály labdarúgóedzése

		

16.30 – 17.30

U7-es korosztály labdarúgóedzése

		

17.30 – 19.00

U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

		

19.00 – 20.00

U15 korosztály labdarúgóedzése

		19.00 – 20.00
Kedd:

16.30 – 18.00

aerobik a kisteremben
U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

		18.00 – 19.00 TRX edzés a kisteremben
		

18.00 – 19.30

öregfiúk labdarúgóedzése

Szerda:		

17.00 – 20.00

asztalitenisz edzés

		19.00 – 20.00

aerobik a kisteremben

Csütörtök:

14.00 – 15.30

U9-es korosztály labdarúgóedzése

		

16.30 – 17.30

U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

		18.00 – 19.00 TRX edzés a kisteremben
		

19.30 – 21.00

kézilabdaedzés

Péntek:		

16:00 – 18:00

asztalitenisz edzés

Szombat

10.00 – 11.00 TRX edzés a kisteremben

		A sportcsarnok kistermében továbbra is lehetőség van thai box, kick box és boksz edzések
		
látogatására. Időpont-egyeztetés szükséges, ami az alábbi számon kérhető:
		Demhardt Tamás: 06-70/542-7854

Új foglalkozás !
2017. január 3-tól a Tenkes TRX foglalkozásokat tart 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.
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