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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

ÚJ PIACON ÁRULHATNAK

PROGRAMKAVALKÁD

TÁMOGATÁS

Háromszázmillió forintból újult meg
a harkányi őstermelői piac, melyet a
tavasz folyamán adnak át.

Több mint hatvan programmal várja
Harkány az idei évben a turistákat. A
lakosságról sem feledkeztek meg.

MInden év májusában lehetőség
van az adója 1%-ával támogatni a
harkányi sport- és civilszervezeteket.
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TÉRSÉGI IDEGENFORGALMI DÍJAT KAPOTT HARKÁNY POLGÁRMESTERE

TAVASSZAL MÁR AZ ÚJ PIACON
ÁRULHATNAK

Pécsen vehették át a megye kiválóságai a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara díjait. A gálaesten Harkány
polgármesterét is jutalmazták. A kamara elnöksége évente dönt a kamarai díjak kitüntetettjeiről, melyekre számos
területen érkezett javaslat a tisztségviselőktől.
Siklós és Térségének Idegenforgalmi Díját a siklósi városi elnökség döntése alapján Baksai Endre Tamás vehette
át. Mint az indoklásban szerepelt, a polgármester munkája nyomán Harkány idegenforgalmi vonzereje egyre
nagyobb. Polgármestersége alatt elkezdődött a fürdő
fejlesztése, és megtörtént a Zsigmondy sétány és környezetének teljes átépítése. Mindez pozitív hatással van
a térség turisztikai fejlődésére, idegenforgalmának fellendülésére. Az iparkamara ezen túl Siklósi Szakképzési
Díjat adományozott Lajcsikné Szabolcsi Editnek, aki több
évtizede foglalkozik kereskedőtanulókkal. Mint a kamara
közölte, a harkányi 502. sz. Spar üzletben annak megnyitásától kezdve oktat, a tanulók közül sokan ma már kollégai. Munkáját következetesség, igényesség, pontosság
jellemzi. Díjat kaptak a siklósi vár üzemeltetői is. Az elismerést Szentgyörgyváry Péter ügyvezető vette át, aki
beosztottjaival az elmúlt években folyamatosan növelte a
látogatói létszámot. 2019-ben bekerültek az ország „top
3” turisztikai attrakciója közé, valamint egy szállásközvetítő által szervezett versenyen az ősszel szintén a harmadik díjat nyerte el a népszerűségi szavazáson. A magyarországi várak és turisztikai attrakciók közül elsőként
kapott „Családbarát hely” kitüntetést a siklósi vár.
(harkanyihirek.hu)

Az ütemterv szerint halad az őstermelői piac felújítása, a
tavaszi hónapokra már az árusok is beköltözhetnek.
A munkálatok terén a kivitelező általi készre jelentést követően kezdetét vette egy folyamat, mely az esetleges hibákat, hiányosságokat tárja fel és pótolja. A város képviselő-testülete ezt követően elfogadja az új bérleti díjakat,
és teszi elérhetővé az új infrastruktúrát.
A tavaly augusztus óta zajló helyszíni munkálatok egy
nyertes TOP-pályázatnak köszönhetően valósulhattak
meg. Az őstermelői piac 300 millió forintból felújított
felülete, épületei várhatóan gátat szabnak – a finoman
szólva nem európai körülmények közt – az üdülőterületen burjánzó közterületfoglalásnak, mely amellett, hogy
a szabálytalan, a megállásra késztetett autók miatt rendre balesetveszélyes helyzetet teremtett, a zöldfelületet is
felemésztette. Annak egyes területeit ugyanis nemhogy
rendbe nem rakták az ott árusítók, hanem néhol zúzott
kővel is felszórták saját kényelmükre – mely azóta sárfoltokban áll.
Mint korábban beszámoltunk róla, a projekt során
„L”-alakban újult meg a piac azon sarki területe, mely
a buszmegállóval érintkezik. Ennek megfelelően a Bajcsy-Zsilinszky utcától a buszpályaudvar körüli, a helyi termékeket értékesítő árusítófelületek, valamint a rá merőleges, elavult épületek egészen az Ady Endre utcán lévő
pékségig öltenek új formát.
A felújításokkal érintett a szervizcsarnok őstermelői piac
felőli része is, ahol raktárak mellett például hűtő- és mérlegház létesült, de helyet kapott egy vizesblokk is, ami a
piaci mosdók évtizedes problémáját oldja meg. Az épület
régi piac felé eső részét továbbra is bérbe lehet majd adni.
(harkanyihirek.hu)

ÚJ ÜZEMELTETÉS A
TOURINFORM IRODÁNÁL
Harkány Város Önkormányzata és a Harkányi Turisztikai Egyesület középtávú együttműködési megállapodást
kötött 2011-ben, amely egy elnyert DDOP-pályázat megvalósításáról és a Tourinform Iroda működtetéséről szólt.
A 2019. év végén zárult sikeres pályázatot követően az
önkormányzat új struktúrában kívánja üzemeltetni a helyi idegenforgalmi irodát. A legutóbbi testületi ülésen a
képviselők megszavazták, hogy 2020 áprilisától az iroda
fenntartása és a munkatársak foglalkoztatása a Harkány
Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ intézményhez kerüljön. Az önkormányzatnak érdeke a helyi
Tourinform Iroda további működtetése és a turisztikával
összefüggő feladatok további ellátása, így az annak fenntartásához szükséges többletköltségeket az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete már tartalmazza. A
helyi turisztikai feladatok ellátása viszont nem képzelhető
el az ehhez szükséges eszközök biztosítása nélkül, amelyek jelenleg az egyesület tulajdonában állnak. Harkány
Város Önkormányzata a Tourinform Iroda működtetéséhez és a turisták által igénybe vett szolgáltatások biztosításához feltétlenül szükséges eszközöket megvásárolja a
Turisztikai Egyesülettől.

3

harkányi hírek

Február

VÍZELVEZETÉSI PROBLÉMÁK
OLDÓDNAK MEG

VAKRANDIRA HÍVOTT A KÖNYVTÁR

Több lakossági kérés is érkezett az üdülőtelepek számos
pontjáról, melyek az összegyűlő csapadékvíz elvezetésével valamint az aszfaltos utak javításával voltak kapcsolatosak – jelezte Márton Béla képviselő. A városatya a testület legutóbbi döntésére mutatva megjegyezte, a Lanka
és a Rezeda utca után a Liget utcában is megkezdődtek a
munkálatok.
A víkendtelepen évtizedes probléma a területenként
összegyűlő csapadékvíz. Mint az önkormányzat illetékes
munkatársaitól megtudtuk, több tucat lakossági kérés
érkezett, jellemzően néhány területre vonatkozóan,
melyeken halaszthatatlanná vált a megálló esővíz
problémájának kezelése.
A Lanka és a Rezeda utca frekventált részén egyszerűsödött a helyzet, ám jelenleg a Liget utcában zajlanak munkálatok, ahol több ponton is szikkasztóárkokba vezetik
a vizet. Emellett a víkendtelepen több helyen autóval is
járható folyókákat alakítanak ki, hogy a vizet a megfelelő
helyre vezessék – így a Rezeda, a Liget és a Lanka utca
mellett a Kör tér csapadékvíz-problémája is megoldódik.
A munkák öt-hat olyan kocsibejárót is érintenek, melyeket az önkormányzat megbízott munkásai újra fognak
építeni. A hosszabb távú tervek közt szerepel az is, hogy –
akár a magasabban fekvő területeken át – több más utca
csapadékvíz-elvezetését is megoldják, ehhez jelenleg keres forrásokat a város önkormányzata.(harkányihírek.hu)

A városi könyvtár nem akármilyen programra, randira invitálta az olvasókat. A randizni vágyók Valentin-napig a
könyvtár kölcsönző részlegén találkozhattak az előre becsomagolt könyvekkel.
A rendhagyó akció lényege, hogy az olvasók nem láthatták a könyv borítóját, és nem tudták a könyv címét és
szerzőjét sem. A könyvet természetesen csak kikölcsönzés után, otthon csomagolhatták ki, így igazi meglepetés
volt az olvasók számára.
Remélhetőleg sok érdekes olvasmány talált gazdára,
és kellemes élményekkel gazdagodtak a vakrandizók.
Mindezek után várják az olvasók véleményét is a könyvvel
kapcsolatban a konyvtar.harkany@gmail.com e-mailcímen írásban, vagy személyesen a könyvtárban.
(bama.hu)

MEGÚJULT A TEMPLOMKERT

KÖNYVBEMUTATÓ A HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

Az elmúlt hetekben zajlott a római katolikus templom
kertjének felújítása, melynek elkészültét a trianoni békediktátum századik évfordulójára ütemezték. A térkövezés, a sziklák daruzásának, az építőanyagnak és a
földmunkák megnövekedett árai miatt azonban önkormányzati támogatás is szükségessé vált a felújításban. A
munkálatok eddigi költségei 4,88 millió forintra rúgnak,
melyet a város képviselő-testülete megszavazott az idei
év költségvetéséből. A felújítás után a Mária kert parkosítása is megtörténik majd teljes egészében az egyházi
közösség finanszírozásában.

A harkányi horvátok és barátaik minden csütörtökön találkoznak az iskola könyvtárában. A vegyes kórus próbái
mellett havonta egy alkalommal más jelleggel is összegyűlnek. Februárban Branka Pavić Blažetin, a Hrvatski
Glasnik hetilap és a Croatika Media Centrum főszerkesztője tartott előadást „Az írott szó jelentősége a nemzeti
identitás megőrzésében” címmel. Az előadás részeként
a magyarországi horvátok éves naptárja, a Kalendar kiadvány történetéről beszélt a második világháborútól a
Croatca Kiadó legújabb, 2020. évi kiadásáig. Az előadást a
vegyes kórus és a zenekar rövid koncertje zárta.

FOTÓ: KACSÚR TAMÁS
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KORSZERŰSÖDÖTT A KÓRHÁZ BALNEOLÓGIAI ÉPÜLETE
FOTÓ: KACSÚR TAMÁS

Február 10-én zárult a harkányi kórház balneológiai épületének felújítási projektje. Az ünnepélyes keretek közt
zajló eseményen Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője valamint dr. Őri László, a megyei közgyűlés elnöke is jelen volt. A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum
– mint az ország egyik legnagyobb rehabilitációs intézete
– kiemelt faladatának tekinti a betegellátás színvonalának növelését, az ott dolgozók és oda látogatók komfortérzetének javítását, mindezért pedig célul tűzte ki az
épületkomplexum folyamatos korszerűsítését. – Hét évvel ezelőtt a kórház új menedzsmentje célul tűzte ki, hogy
a harkányi kórház az ország legismertebb és legelismertebb intézményei közé kerüljön ,és az elmúlt hét évben
valamennyi fejlesztésünket e cél alá rendeltük – mondta
Dr. Péter Iván, az intézmény igazgatója. Majd beruházásaik összegzése mellett hozzátette, az elmúlt három év-
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ben a kórház fejlesztéseinek összértéke közel 300 millió
forint volt, melynek felét állami támogatás adta, másik
felét pedig az intézmény tudta kigazdálkodni.
Nagy Csaba országgyűlési képviselő – az utóbbi években
a városban és a kórházban megvalósult beruházások jelentőségére utalva – kiemelte, az intézmény a több mint
300 dolgozójával a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója. Mint fogalmazott, a fejlesztésekkel a betegbiztonságot, a színvonalasabb betegellátást biztosítják, és az
intézmény stabil működésével a munkahelyeket is.
Őri László, a megyei önkormányzat elnöke elmondta,
a magyar kormány támogatásával olyan beruházás
valósulhatott meg, amely tovább erősíti a kórházat és a
balneológiát az ország egészségügyi ellátórendszerén
belül azon a térképen, melyen Harkány évtizedek óta
megkülönböztetett szerepet kap.
A mostani korszerűsítés a homlokzat felújítása és a nyílászárók cseréje mellett csúszásmentes padlóburkolat kialakítását valamint a bejárat korszerűsítését is tartalmazza. A beruházás közel 115 millió forintot tett ki, melyhez a
kórház 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást
kapott az EMMI-től. Az intézmény főigazgatója a sikeres
gazdálkodásra mutatva elmondta, immáron negyedik éve
rentábilisan, nullszaldósan működik.
(bama.hu, harkanyihirek.hu)
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PROGRAMNAPTÁR: NEM ENGEDNEK A SZÍNVONALBÓL
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan már októberben
elkezdték összeállítani a 2020-as rendezvénynaptárt.
Ennek vázát idén több mint hatvan esemény adja, melyek
rendjét a város képviselő-testülete is támogatta.
A testületi ülésén elfogadott rendezvénynaptár plakátja is
napvilágot látott. A tavaly debütált, folyamatosan frissülő
online felületen (iranyharkany.hu) már elérhetőek a főbb
időpontok, melyek részletei rendszerint az esemény előtti
egy vagy két hónapban kerülnek fel az oldalra. A nagyobb
rendezvények fellépőit még nem tették közzé, arra a
velük kötődő szerződés aláírásáig kell várni.
– Az idei esztendő programnaptárja a város, a
fürdő és a helyi civil egyesületek rendezvényeinek összessége, beleértve a nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeit
és a tradicionális éves programokat
is – összegezte Herendi Ferenc. A
művelődési ház vezetője hozzátette: a 2020-as évből sem hiányozhatnak az olyan megszokott, visszatérő elemek, mint a
zenés éjszakai fürdők, a belvárosi
Hangfürdők vagy a szabadtéri
mozik. Kiemelte: a rendezvények
szervezésekor a meghívott fellépők
egyeztetésén túl külön figyelmet fordítottak arra is, hogy azok időpontja
ne ütközzön többek közt siklósi
vagy villányi programokkal.
A programsorozatok közül a Hangfürdők kapcsán
Herendi Ferenc megjegyezte: három nemzetiségi program mellett a
helyi zenekarok éjszakája és báli est is lesz a
sorban, míg a korábbi
években népszerű retró
fellépő est is megrendezésre kerül. A pontos program – mint ahogy a moziestek műsora is – a következő

FOTÓ: KACSÚR TAMÁS
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hetekben, hónapokban válik véglegessé. Folytatódik az
utcazene kezdeményezés, még több heti alkalommal. A
zenés éjszakai fürdések fellépőivel a korábbi évek bevált
gyakorlata szerint a fiatalok lesznek megszólítva, akiket
ellenőrzött, kulturált szórakozás lehetősége vár, a hoszszabb strandi nyitvatartás mellett.
A rendezvényhelyszínek sorában immáron a felújított
Zsigmondy sétány is helyet kapott: ott rendezik a
Hangfürdő állomásait és a városi rendezvényeket, de
ott lobbannak a lángok a gasztrokulturális családi nap
bográcsai alatt is. Nagy valószínűséggel oda költözik a
Lecsópárbaj, valamint nem kizárt, hogy az esti mozik
sorozata is.
Az igazgató a fürdő rendezvényeire és a tavaly elnyert
„Év Fürdője” díjra mutatva megjegyezte: idén (tavalyi
nyertesként) nem indulhat a város a megmérettetésen,
így az a cél, hogy a marketinglehetőséget kihasználva
még több ember megismerhesse Harkányt. A július 17-19.
között immáron huszonhetedik alkalommal megrendezésre kerülő Fürdőfesztivál színvonalából nem enged a
vállalat, ahogy a hosszú hétvége rendezvényei is nagyot
fognak szólni. Ez utóbbi háromnapos lesz, mert tapasztalataik azt mutatják, hogy az augusztusi vasárnap estéje
kevésbé forgalmas a korábbi napoknál.
A város legnagyobb megmozdulása, a Szüreti Fesztivál
augusztus utolsó hétvégéjén lesz, a korábbi években bevált Bajcsy-Zsilinszky utcai helyszínen. Több nagy fellépő
is érkezik 2020-ban, akik bemutatásával várnak a szerződések aláírásáig, de mint Herendi Ferenc kiemelte, a
sorban egy nagy külföldi név is szerepel. A háromnapos
rendezvény a harkányi lakosoknak ingyenes lesz, míg a
vendégek számára egy mozijegy áránál kisebb hozzájárulással látogatható – fogalmazott a művelődési ház igazgatója a képviselő-testület döntésére mutatva. Kiemelte,
folynak az egyeztetések arról is, hogy a belépő a fürdő
szolgáltatásaiban levásárolható legyen, de az már biztos,
hogy a vasárnapi rendezvényeket minden érdeklődő számára ingyenessé teszik. A főszervező annyit elárult, hogy
a város egyik legnagyobb rendezvényén szombaton a
Magna Cum Laude, vasárnap pedig a Karthago lép színpadra, több neves másik művész mellett.
www.harkanyihirek.hu
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FÜRDŐ HÍREK
GYÓGYFÜRDŐ: A MEGÚJULT ÉPÜLETRÉSZT
MÁR BELAKTÁK A VENDÉGEK
Tavaly hol a fejlesztésekről, hol díjakról, elismerésekről lehetett hallani a harkányi gyógyfürdő kapcsán. A beruházásoknak köszönhetően a vendégek a téli hónapokban is
egyre több szolgáltatás és program közül válogathatnak.
Az elmúlt évben nagy munkálatok zajlottak a harkányi
gyógyfürdőben, hiszen az úgynevezett II-es épületet
teljes egészében felújították, a vendégek számos wellness-szolgáltatás közül válogathatnak, illetve az itt kialakított szaunavilág is újdonságként hat az ide érkezők
számára. Egy csendes januári hétköznapon Marosi Andrással, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatójával
jártuk végig a komplexumot, miközben az aktualitásokról
és a jövőbeli tervekről kérdezgettük. Először a szaunavilág felé vettük az irányt, ahol az ajtóval szemben vaskos
vendégkönyvet helyeztek el. Ebben már legalább 35-40
oldalon, közel száz bejegyzést írtak a vendégek, mindegyik elismerő és köszönő üzenet az itt kapott szolgáltatásért.
Az igazgató szerint nagy igény volt már arra, hogy az
egészséges szaunázásnak a tavaly „Az Év Fürdője”
díjat elnyert harkányi gyógyfürdő is teret adjon, ennek
megfelelően szerdától vasárnapig fürdőruhamentes
övezetté tették az új szaunavilágot. Nincs ez másként
máshol sem, Magyarhertelenden például öt-hat éve
vezették be az itthon is egyre inkább elterjedő, külföldön
pedig már teljesen természetes fürdőruhamentes
kabinokat. Akinek viszont ellenérzése lenne ezzel
kapcsolatban, az továbbra is szaunázhat a harkányi
gyógyfürdőben az eddig megszokott helyen.
Mint az igazgató fogalmazott, az új épületrészt már
teljesen belakták a vendégek, a vezetőség pedig az
igényeknek megfelelően alakította a helyiségeket.
Az emeleten a tornaszobában éppen gyógytorna zajlott,
nem is zavartunk, csak addig, amíg vetettünk egy pillantást az új eszközökre és berendezésekre. Csoportos és
egyéni órákra is van lehetőség a megújult környezetben.
A fürdőben egyébként idén is lesz lehetőség TB-kedvezményes komplex kezelésekre medencefürdővel, az akció
január 27-től február 14-ig tart. A gyógyfürdő részen sétálva most nem kellett kerülgetnünk a vendégeket, de
ebben sincs semmi különös, hiszen délelőtt van. A medencékben mártózó vendégek láthatóan élvezték, hogy
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nincs akkora nyüzsgés, mint általában. Mindeközben az
igazgatót a tavalyi forgalomról kérdeztem.
– Tavaly 548 500 vendéget fogadott a strand- és
gyógyfürdő, ez nagyjából 1500-zal kevesebb vendéget
jelentett a 2018-as forgalomhoz képest, ha viszont külön
nézzük a strandra érkezők számát, több mint 4000-rel
több fürdőzőről beszélhetünk. A gyógyfürdő 5800zal kevesebb vendéget fogadott 2019-ben, ezt a II-es
épületben zajló munkálatok miatti zajhatásnak tudhatjuk
be – mondta. Hozzátette, ugyanakkor az idei első néhány
hétben már háromezerrel több látogató érkezett, mint
tavaly ez idáig. A harkányiaknak évek óta kedvezményes
a téli hónapok egy bizonyos időszakában a belépő,
ebben az évben is március 31-ig csupán 600 forintot kell
fizetniük a belépőért, az önkormányzat és a fürdővállalat
támogatásának köszönhetően.
A jegyárakra térve a január elsejei áremelésről érdeklődtem.
Ezzel kapcsolatban az igazgató hangsúlyozta, kiemelt
figyelmet fordítanak a szolgáltatások minőségére, ez
pedig hozzáértő, szakképzett munkavállalók nélkül
elképzelhetetlen.
– A térség meghatározó munkáltatójaként nem csak a
dolgozóink számával szeretnénk kitűnni a többiek közül,
hanem felelősségteljes munkaadóként is, a dolgozók béremelése pedig éppen ezért meghaladja a kormány által
kötelezővé tett minimum százalékot – emelte ki.
Idén egyébként tovább erősítik a fürdő programjait
is, a nyári szokásos rendezvények – mint a Harkányi
Fürdőfesztivál, vagy a szintén koncertekkel és
gyerekprogramokkal gazdagított „Hosszú Hétvégék” –
mellett a téli időszakra is nagyobb hangsúlyt fektetnek.
Kéthetente várják a vendégeket zenés éjszakai fürdőzésre,
valamint szaunaestekre.
Marosi András elmondta, a fejlesztéseknek még közel
sincs vége, hiszen jelenleg is zajlanak a munkálatok az
úgynevezett hármas medencén, illetve annak helyén,
ugyanis a bontás már kész, jelenleg a földmunkákat végzi
a kivitelező. A 3,3 milliárd forintos, állami támogatásból
finanszírozott beruházás során két – egy szabadtéri és
egy fedett – medencét alakítanak ki, több wellnessés élményelemmel. Az építkezés várhatóan 2021-ben
fejeződik be. (bama.hu)
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FOTÓ: CZENE ZOLTÁN

Jótékonysági Valentin-napi farsangi bált szervezett a Harkányi
Patróna Egyesület. A batyus rendezvényre február 14-én, a
terehegyi faluházban került sor, a szervezők pedig egy meglepetés műsorral készültek a résztvevők számára. Az egyesület
tagjai az idei báli bevételt teljes egészében a terehegyi református templom felújítására ajánlják fel.
A templom az 1700-as években épült, barokk stílusban, belső terét festett
kazettás képek díszítik. Az épület felújítása – az egyház és a harkányi önkormányzat támogatásával – már elkezdődött, megtörtént a külső falak renoválása. A belső tetőszerkezet helyreállítása azonban még szükséges lenne,
ehhez szeretne segítséget nyújtani a Patróna Egyesület.
A 2005-ben alakult szervezet célja a mindenkori segítés, az elmúlt 15 évben
több millió forintot adományoztak már helyben. A tagság önadományaiból,
illetve az évenként megrendezett jótékonysági rendezvényekből többször
támogatták a város nevelési intézményeit, nem egyszer fizették ki az
óvodások, iskolások elmaradt étkezési díjait, szemüveget, ruhát, élelmiszert
vettek a legrászorultabbaknak, hozzájárultak az SNI-tagozat tanulóinak
programjaihoz.
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Harka Dalkör
FOTÓ: CZENE ZOLTÁN

Február 15-én délelőtt még Sellyén, az Ormánsági
Fehérhurka Fesztiválon léptek fel, este pedig
Harkányban, a hagyományos farsangi báljukon
ünnepelték megalakulásuk huszadik évfordulóját
a Harka Dalkör tagjai. Vanyur Sándor, a Harka
Dalkör vezetője elmondta, 2000. február 16-án
alakult a csoport, 43 fővel, és két éve hivatalos
formában működnek, a Harkányi Kulturális és
Művészeti Egyesület keretein belül. Elsősorban
a helyi rendezvényeken lépnek fel, de az elmúlt
húsz esztendőben Harkány testvértelepüléseire
is eljutottak. Évente 25-30 fellépésük van,
ennek fel Harkányban, a többi pedig a környező
településeken. A jubileumi ünnepségen minden tag
ajándékot és oklevelet kapott.
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TÁJÉKOZTATÁS A SZÉPKORÚAK JUBILEUMI KÖSZÖNTÉSÉRŐL

A szépkorúak jubileumi köszöntésének szabályait
a 255/2008.(X.21.) Korm.rendelet – a továbbiakban
rendelet – tartalmazza. A jogszabály szerint a jubileumi
köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár. A rendelet
jelenleg hatályos 1.§ (3) bekezdése szerint:

(3) A jubileumi juttatás összege:
a) a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,
b) a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,
c) a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,
d) a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,
e) a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,
f) a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) a szépkor
betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a
lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi
meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő szépkorú
személyt.
A BFKH ezzel egyidejűleg egy e célra rendszeresített
űrlapot is küld, és a rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján a
következőket kéri:
Rendelet 2.§ (1) bekezdés:
a) jelentse be azt a lakcímet, amelyen személyes
köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek
hiányában az okirat elküldhető;
b) jelentse be azt a magyarországi lakcímet vagy magyarországi székhellyel, illetve fiókteleppel rendelkező
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla
számát, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri;
c) adja írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a köszöntés
megszervezése, lebonyolítása, az okirat elkészítése és a
jubileumi juttatás folyósítása céljából
ca) a nyugdíjfolyósító szerv kezelhesse a nevét, születési nevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét (a továbbiakban együtt:
személyazonosító adatok), továbbá az a) és a b) pont
szerinti adatokat,
cb) az a) pont szerinti lakcím szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző)
kezelhesse a személyazonosító adatait és a lakcímet,
amelyen személyes köszöntés céljából elérhető.
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A rendelet 2.§ (2)-(6) bekezdései az alábbiak szerint
rendelkeznek:
(2) Ha a szépkorú személy a köszöntést és az azzal járó
jubileumi juttatást nem utasítja vissza, valamint az (1)
bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti hozzájárulást a
köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében megadta,
a megfelelően kitöltött űrlap beérkezését követő 5
napon belül a BFKH elektronikus úton átadja
a)az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adatokat a
nyugdíjfolyósító szervnek,
b) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adatokat
– amennyiben a szépkorú személy a személyes köszöntésre igényt tart és az adatkezeléshez hozzájárult – a
jegyzőnek.
(3) Az okirat elkészítéséről a nyugdíjfolyósító szerv az
adatátvételt követő 15 napon belül gondoskodik.
(4) A jegyző az adatátvételt követő 15 napon belül
elektronikus úton jelzi a nyugdíjfolyósító szervnek,
hogy a szépkorú személlyel egyeztetett időpontban
gondoskodik-e a személyes köszöntésről, és ennek
keretében a nyugdíjfolyósító szerv által a részére
megküldött okirat átadásáról. Ha a szépkorú személy
személyes köszöntésre nem tart igényt, adatainak a
jegyző által történő kezeléséhez nem járul hozzá, vagy
a jegyző határidőben nem jelzi, hogy gondoskodik a
szépkorú személy személyes köszöntéséről, az okiratot
a nyugdíjfolyósító szerv postai úton küldi meg a
szépkorú személynek.
(5) A jubileumi juttatást a nyugdíjfolyósító szerv az
adatátvételt követő 15 napon belül, de legkorábban
a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön
törzsszámon folyósítja.
(6) Amennyiben a szépkorú személy a BFKH
adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt
elhuny, a BFKH elektronikus úton haladéktalanul
értesíti a nyugdíjfolyósító szervet és – amennyiben az
adatátadás a jegyző részére is megtörtént – a jegyzőt.
A kiutalt jubileumi juttatást a szépkorú személy halála
miatt nem kell visszafizetni, a jubileumi juttatást
az a személy veheti fel, aki a társadalombiztosítási
nyugellátások felvételére külön jogszabály szerint
jogosult.
Harkány, 2020. 02. 17.
			
Dr. Markovics Boglárka
a Harkányi Polgármesteri Hivatal jegyzője
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ALKU
Lehettem olyan tizenegy éves legényke, amikor az egyik
februári hajnalon arra nyitottam ki a szemem, hogy
a szobában egyre hűvösebb a levegő, és óráról órára
még hidegebbnek érzem. Természetesnek tartottam a
dolgot, és a hőmérséklet csökkenésével arányosan egyre
beljebb bújtam a pehelytollal töltött „dunyha” alá. Már
a fejem búbja is biztos helyen volt, amikor azon kaptam
magam, hogy a lábam hozzáért a kistestvéreméhez,
aki már jó ideje édes álomba merülve szunyókált.
Jól van ez így – gondoltam –, azt azért nem bántam
volna, ha huszonhármas méretű lábacskája legalább
negyvennégyes lenne, mert akkor jobban melegítene
engem is. Rövid mocorgás után felvettük az alaphelyzetet,
melynek lényege, hogy a kisebbik szépen belesimul a
nagyobbik ölébe, aki – átölelve testvérét – ügyel arra, hogy
a két test között ne legyen huzatos légmozgás. Röviden
fogalmazva, kemencével fűtött szobában, szalmazsákkal
bélelt ágyon, „dunyhával” takarózva, összebújva
aludtunk. Nagyra becsült „fészkemben” elhelyezkedve
arra lettem figyelmes, hogy édesanyám halkan hívogat:
– Gyere Sanyikám elfogyott a tűzifa, be kéne hozni pár
darabot.
Úgy tettem, mintha nem hallottam volna meg, de édesanyám hajthatatlanul szólítgatott…: – Igyekezz, kisfiam,
kapj magadra valami göncöt, hogy meleg legyen a konyhában mire a többiek felébrednek! Kényelmesen felöltöztem, és megkérdeztem, hogy mennyi fát hozzak be.
Legalább egy kétfülű kosárral – hangzott a válasz, ami azt
jelentette, hogy a vesszőkosarat tele kell rakni. Mentem a
farakáshoz, egyetlen fogpiszkálóra való fa se volt.
– Édesanyám, nincs fa…
– Tudom, kisfiam, vágni kell.
– Vágnék, édesanyám, de nincs mivel.
– Dehogy nincs, ott van apátok bognárfűrésze, azzal
próbáld meg!
Fogom a fűrészt, és látom, hogy az egerek elrágták a
feszítőmadzagot…
– Édesanyám, nem jó a fűrész, nincs rajta madzag.
– Ott, a szögön van összetekerve kévekötöző madzag, abból tegyél rá, de igyekezz, mindjárt felébrednek a többiek!
Nem néztem az órát, jó időbe tellett, mire elkészült a
fűrész. De hol a fa, amit össze kell vágni? Édesanyám
elmondta, hogy az álló akácfák legalsó ágait vágjam le,
és azzal rakjam meg a kosarat. Gondoltam, nem lesz jó
dolog sokáig szöszmötölni, mert már a hátam környékén
éreztem a hideget. Amikor azon kaptam magam,
hogy hiába a nagy igyekezet, az akácfák alsó ágai már
hiányoznak, létrára kell kapaszkodnom. A tyúkól mellől
kaptam fel a létrát, nekitámasztottam a fának, és már
indult is a fűrész, azaz, hogy csak indult volna, mert
olyan életlen volt, hogy vágás helyett inkább koptatta
a fát. Az első ág nagy nehezen megadta magát, és nagy
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huppanással földet ért.
Na, ennyi elég is lesz, gondoltam. Mire édesanyám így
biztatott: – Ott azt a vastagabbat is légy szíves kisfiam,
majd a felette lévőt.
– Ne haragudjon, édesanyám, de kék-lila a kezem, nem
bírom megszorítani a fűrészt, hadd melegedjek fel egy kicsit! Beszaladtam a konyhába, ahol majdnem olyan hideg
volt, mint kinn, csak ott nem fújdogált a szél.
– Ha fázik a kezed, dugd hideg vízbe, és vigyázz, hirtelen
meleg ne érje, mert akkor „beleüt a fájás”, és lesz sírás-rívás! A hideg víztől valóban enyhült a kézmerevség, és
hamarosan ismét a létrán állva rángattam azt az életlen,
kivénhedt bognárfűrészt. Látva igyekezetem lanyhulását,
édesanyám odaszólt: – Ha azt a három ágat is levágod,
kapsz egy darab kolbászt.
– Mit mondott? Kolbászt? És mekkorát?
A kezével mutatta a méretet.
– Ilyen hidegbe’ csak olyan picikét akar adni? Legalább
kétszer akkora is kevés lenne! Legyen szíves, duplázza
meg, akkor levágom a felső kettőt!
Megegyeztünk, és hamarosan két megtermett ág zuhant a földre. Már készülődtem elhagyni a helyszínt, mire
édesanyám odaszólt: – Sanyikám, ha tele lesz két ves�szőkosár, fél pár kolbászt kapsz érte, de azt a harmadikat
még vágd le!
Falusi gyerek lévén, igencsak tisztába’ voltam az ígéret
méretével, úgy gondoltam, hogy a feladat végeztével
legalább egy húsz-huszonöt centis kolbászra számíthatok. Mire végeztem a favágással, áthűlve, vacogó fogakkal álltam édesanyám elé: – Na, akkor jöhet az a kolbász!
– Ejnye, kisfiam! Még nincs kész az ebéd, nem gondolod,
hogy éhgyomorra kolbászt eszel, csak úgy kenyér nélkül!
Még „megüli” a gyomrod. Majd ebéd után beszélünk róla.
– Megeszem én kenyér nélkül is.
– Még meglátják a többiek! Hogy mondjam meg nekik, ők
miért nem kapnak?
– Ne törődjön azzal, legfeljebb felmegyek a padlásra, ott
aztán nem látják meg.
– Tudod mit, kisfiam, hogy ne legyen probléma a dologból, beleteszem az ebédbe a te részed is.
Látva értetlenségemet, édesanyám megfogta a kezemet,
és a spájzajtóból rámutatott az akasztórúdra, amelyen az
üres kampók mellett egyetlen darab kolbászka árválkodott.
– Válassz kisfiam! Melyiket szeretnéd?
Majd’ elsüllyedtem a szégyentől, amikor rájöttem, hogy
nincs is kolbász a spájzban…
– Tudja mit, édesanyám? Tegye azt is a krumplilevesbe!
És kifordultam volna anyám öleléséből, de ő még jobban
magához szorított, és megsimogatta a fejem. Én felnéztem rá, és láttam, hogy egy gyémánt tisztaságú könnycsepp gurul le az orcáján...
Vanyur Sándor
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ISKOLAI HÍREK
HETVENKEDŐK
Hetvenkedő címmel rendezte meg iskolánk a tanulmányi
versenyét a mohácsi tankerület iskoláiban gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók számára.
Az idén harmadik alkalommal megszervezett verseny
központ témája a siklósi vár és a Tenkes kapitánya című
regény illetve film története volt. A verseny szervezői,
a feladatok összeállítói a harkányi iskola gyógypedagógusai voltak. Az anyanyelvi, szövegértési készségeket is
mérő eseményen a negyven tanuló négy korcsoportban
versenyzett, egyénileg és csapatokban is. A há-

zigazdáknak az volt az elképzelése, hogy a gyerekek – az
iskolák – ne egymás ellenfelei legyenek, hanem inkább
ismerjék meg egymást jobban. Valamint együtt gyarapítsák tudásukat, illetve tudják alkalmazni megszerzett új
ismereteiket, ezért vegyes – több iskola tanulóiból álló –
csapatokat alakítottak össze. A programot színesítette a
harkányi diákok dala a Tenkes kapitányáról és a néptáncbemutatót követő rövid táncház. Az oklevél és az édesség mellé minden résztvevő jutalma lesz egy májusi közös
siklósi várlátogatás.

FOTÓ: BENEDEK DÓRA

SPORT

ZENEISKOLAI FARSANG

Az úszás diákolimpia megyei döntőjét január végén tartották Pécsett. Iskolánkat tíz tanuló képviselte. A 4x100
méteres fiú gyorsváltó a második helyen végzett, tagjai: Boros Zsombor, Kuszinger Márton, Lukács Botond,
Nemes János. Rajtuk kívül egyéni számokban dobogós
helyen végzett Barkó Kincső és Nagy Levente. Edzőik:
Nagyné Schoplocher Szilvia és Nemes János.
Nemzetközi Shotokan karate versenyen állhatott a dobogó legmagasabb fokára Bónis Laura és Petruska Eszter.
Edzőjük Tonte Gyula.
Zeneiskolánk növendéke, Rosinger Péter ezüst minősítést
szerzett a Szekszárdon megrendezett dél-dunántúli regionális gitárversenyen. Felkészítő tanára Tóth Zoltán.
Mecseknádasdon rendezték a Baranya megyei egyéni
sakk diákolimpiát, ahol a harkányi iskolát Bárkányi Mózes, Barkó Márton, Holdosi Luca, Kötő Bálint, Nemes Dániel és Schneider Petra képviselte. A megmérettetésen a
lányok kiharcolták az országos versenyen indulás jogát,
Holdosi Luca arany-, Schneider Bianka ezüstérmet szerzett. Az országos verseny Debrecenben lesz.

12

FOTÓ: KACSÚR TAMÁS
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ISKOLAI HÍREK - FARSANG

FOTÓ: KACSÚR TAMÁS

Téltemető

FOTÓ: KACSÚR TAMÁS
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VÉGET ÉRT AZ ÁTIGAZOLÁSI IDŐSZAK ÉS
A FUTSAL CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

II. FŐDI MÁTYÁS NEMZETKÖZI
EMLÉKTORNA

Gőzerővel készül felnőtt csapatunk a március 8-án esedékes bajnoki rajtra. Túl vagyunk hét edzőmérkőzésen,
ahol négy győzelem egy döntetlen és két vereség a mérlegünk. A keretben a következő változások történtek. Érkezett: Fischer Roland (Villány), Lóki Roland (Beremend),
Sztojka Alex (Siklós); távozott: Geczó Richárd (Beremend).
Öt utánpótláscsapatunk vett részt az MLSZ Baranya
Megyei Igazgatósága által rendezett futsaltornákon.
Az U19 százszázalékos teljesítménnyel került a döntőbe. Vezeti a góllövőlistát Kolompár Martin, 18 góllal.
Az U17 veretlenül szerezte meg a csoportelsőséget. Fésűs
Krisztián 21 góllal – holtversenyben – szintén vezeti a listát. Az U11 szintén százszázalékos teljesítménnyel jutott
a döntőbe. A legjobb góllövők listáján első Redzic Kárim
14 góllal, második Dudás Bercel 12 góllal, harmadik Zeller Alex 10 góllal. Gratulálok a csapatoknak és edzőiknek:
Burgert Ottónak, Markotics Zsoltnak és Patocskai Jánosnak. Kezdeményeztük a szövetségnél, hogy mindhárom
korosztályban Harkányban legyen a döntő. A további két
csapatunk – az U13 (edző Gellén Antal) és az U15 (edző
Hajdú Róbert) is helyt állt, de ezúttal nem sikerült a döntőbe jutniuk. Az öregfiúk csapat is döntőbe jutott a megyei kispályás műfüves bajnokságban, ahol a harmadik
helyet szerezték meg.
Horváth József elnök, Harkányfürdő SE

A február 2-án nyolc csapat – négy U11-es és négy U13-as
– részvételével, nagy érdeklődés mellett zajlott nemzetközi tornán minden érem sorsáról büntetőrúgások döntöttek, melynek eredményeként ebben az évben Szentlőrinc U13-as csapata végzett az élen.
További helyezések: 2. Donji Miholjac U13, 3. Donji Miholjac U11, 4. Sportolda U11, 5. Szentlőrinc U11, 6. Harkány
U13, 7. Siklós U13, 8. Harkány U11. Az érmeket és a különdíjakat Fődi László adta át a csapatoknak és a játékosoknak. A torna legjobb kapusa Nagy Milán (Szentlőrinc),
gólkirálya Jona Jozić (Donji Miholjac), legjobb játékosa Izak
Ježić (Donji Miholjac) lett.
A legjobb harkányi játékos címét – megosztva – Zeller
Alex és Zeller Dávid nyerte el.
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A SPORTCSARNOK
MÁRCIUSI PROGRAMJAI:

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
A KISTEREMBEN:

01., Vasárnap

15:00

Harkány – Bácska bajnoki kézilabda-mérkőzés

07, Szombat

09:00

BMLASZ utánpótláskorúak futsal-

14-15. Sz-V:

09.00

Utánpótláskorú lányok kézilabdaversenye08.

28.Szombat:

17.00

Harkány – Hosszúhetény bajnoki

bajnokságának döntői

Hétfő:

Kedd:
Szerda:

kézilabda-mérkőzés

A SPORTPÁLYA PROGRAMJAI:

Csütörtök:

01., Vasárnap

Péntek:

08, Vasárnap

14:30
14:30

Február

Harkány – Črnkovci barátságos

17.00

Úszóedzés

18.30

Aerobik

19:30

Zumba

17.30

TRX edzés

19.00

Thai boksz

17.30

Jóga

18.15

Aerobik

17.30

TRX edzés

19.00

Zumba

17.00

Úszóedzés

labdarúgó-mérkőzés

18.00

Thai boksz (gyerek)

Harkány – PEAC bajnoki labdarúgó-mérkőzés

19.00

Thai boksz (felnőtt)
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