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XIII. Harkányi Szabadegyetem
2017. november 3 – 8.

A magyarság lelki arca
„Lenni annyi, mint kapcsolatban lenni”

NOVEMBERBEN ÚJRA HARKÁNYI SZABADEGYETEM

Illés emlékkoncert 

Kaláka együttes és Huzella Péter 

Fazekas István drámaíró és 
Dörner György színművész beszélgetése

„Pilátus éjszakája” 
Fazekas István egyfelvonásos drámája 

Gregor Bernadett és Szarvas Attila előadásában
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Az idei évben nyitott meg a Hellas Étterem a Kossuth utcában. Kovács Attila 
tulajdonos elmondta, az idei szezon az első az új helyükön, s nem panasz-
kodnak a nyárra. A nyári előszezonban inkább a német ajkú vendégek 
domináltak, míg a július és augusztus a magyaroké volt. Az étterem vezető-
je úgy tartja, ez annak köszönhető, hogy belföldi nyaralást választottak 
honfitársaink ebben az esztendőben, és természetesen a jó időjárást sem 
szabad figyelmen kívül hagyni. A Hellas Étterem bízik a szeptemberi és 
októberi német anyanyelvű vendégekben és a helyi lakosságnak is tar-
togatnak újdonságot, fontolóra veszik a menü kiszállításának bevezetését. 

ÉLŐZENE A SZIGETEN

NEM CSAK A SZAKEMBEREK HIÁNYOZNAK

Kevés vendéglátóegységben tapasztalhatjuk azt, hogy 
élőzenével kedveskednek a vendégeknek. A Szige-

ti Halászcsárda szezonálisan van nyitva és minden 
este élőzenével várja a betérőket. Az idei szezonra 
újítással készült a cégtulajdonos, Ivanics György. 
Hétfőnként sokac bab – vagy más nevén köcsögös 
bab – került az asztalra, keddenként belsőségek-
ből készült ételeket kínáltak, szerdánként 
gulyás partit tartottak korlátlan fogyasztással. 
Csütörtökönként malacot sütöttek faszénen, míg 
pénteken és szombaton rotyogott a bográcsban 

a halászlé és csíptetett pontyok sültek a parázs 
mellett. Vasárnap jött a grillparty. Mint az étterem 

vezetője elmondta, az idei szezon jobb a tavalyinál 
és ez ennek az újításnak is köszönhető: szükség volt a 

megújulásra, hogy ne csak az étlapból lehessen válasz-
tani. Mint fogalmaz: – Jó a szezon, bízok abban, hogy a 

következő is ilyen lesz, csak legyen, akivel meg lehet csinálni!

A Kossuth utcán végigmenve jobbnál jobb éttermek közül választhat a 
Harkányba érkező vendég. A Sétány Étterem tulajdonosa, Csontos Attila 
is elmondta, hogy az idei nyárra nem panaszkodhat, azonban messze 
még az év vége, és az ősz valamint a tél az igazi kritikus időszak a vál-
lalkozók életében. Úgy fogalmazott, hogy Harkányban akkor tudnak 

megélni a vendéglátásban 
dolgozók, ha napi 800 vendég 
van a városban, azonban a 
téli időszakokban gyakorta a 
300-at sem éri el ez a szám. 
A városnak és a fürdőnek – 
a turizmusban dolgozókkal 
egyetemben – azon kell fára-
dozniuk, hogy a téli időszakra is vendégek érkezzenek. Harkány elsősor-

ban gyógyfürdő, és a gyógyulni vágyókat célozza meg, de a családok felé is nyitni kell. A Sétány vezetője ezen túl-
menően a legnagyobb problémát abban látja, hogy a vállalkozók ebben a szakmában versenyeznek egymással, nincs 
összefogás közöttük. Egymás alá licitálnak az áraikkal, így pedig nehéz kigazdálkodni a rezsi, a munkabér költségét.

NYÁRI KÖRKÉP
Szeptember első hétvégéjét követően csendesebb lesz városunk, a nyári 
vendégdömping véget ér. Szállodák és éttermek vezetőit kérdeztük, mi-
lyen volt eddig az évük, illetve hogyan készülnek az őszi-téli időszakra.

A BELFÖLDI NYARALÁST VÁLASZTOTTÁK
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A strandon augusztus végével látványosan csökken a vendéglétszám és gyakorta az időjárás 
változásával hirdetik meg a nyári üzemmódról átváltást. Döme Róbert, a strandi étterem 
vezetője elmondta, az idei évben a jó időnek köszönhetően sok vendég volt. Ő a tavalyi 
évadra sem panaszkodott, de szerinte a megépült csúszdapark kicsit visszahozta a családos 
vendégeket a fürdőbe. Mint mondta, csehek, németek és magyarok voltak, de rajtuk kívül 
mindig feltűnt egy-egy másik nemzet képviselője is. Ha kevésbé kegyes az időjárás, akkor 
nincs strandfürdő – szerinte ebből a szezonális jellegből ki kellene billenteni a fürdőt.

A STRANDON SEM PANASZKODNAK

Az Odeon Ételbár és Étterem vezetője, Szántó Ernő elmondta, hogy az idei 
nyár jobb volt a tavalyinál, ami a vendégek számában is megmutatkozott. Úgy 
véli, hogy ez a folyamatos fejlesztéseknek és a jobb marketingnek is köszön-
hető. Idén a strand sok színes programmal várta a turistákat és a környéken 
élőket, azonban az időjárás is jóval kegyesebb volt az előző évhez képest. 
Tavaly voltak olyan nagyon esős napok, mikor ki sem tudott nyitni. Úgy fo-
galmazott, idén a magyarok mellett a horvátok is újra megjelentek a strandon, 
ami teljesen másfajta kultúrát és vendégkört jelent Harkány számára. Az Ode-
on a téli szezonban is fogadja a gyógyfürdőbe érkezőket, ahol a vendégkör 
teljesen kicserélődik a külföldről érkező gyógyulni vágyó emberekre. Szántó 
Ernő elmondta, sokat remél a már régóta várt gyermek élménymedencék 
megnyitásától; bár teljesen át kell formálnia az ételbár kínálatát a megvál-
tozó vendégkör (gyermekek, családok) miatt, nagyon várja az új kihívást. 

AZ IDŐJÁRÁS IS SZÁMÍT

Az Ametiszt Hotel és Étterem vezetője, Béda Pál elmondta, eddig sikeres évet tud-
nak maguk mögött. Úgy fogalmazott, ez Isten áldásának, munkatársainak és családja 
munkájának, a gazdasági növekedésnek és az ebből adódó utazási kedv növekedés-
nek köszönhető. A városban bekövetkezett fejlesztések kapcsán azt tapasztalta, 
hogy a nyári forgalomra a fürdő fejlesztéseinek is volt vendégszámot emelő hatása. 
Az őszi és téli időszakra évek óta bevált csomagajánlatokkal várják a vendégeket. 
A várossal és az idegenforgalommal kapcsolatban úgy véli, hogy amíg bugyog a 
meleg víz, addig van jövőnk. Viszont úgy gondolja, hogy a jövőre nézve kihívás a 
vendéglátóknak a jól fizető vendégkör megtalálása, megtartása.

CÉL A JÓL FIZETŐ VENDÉGKÖR

A Dráva Hotel részéről Puch Edina sales manager elmondta, az idei szezonban azt 
tapasztalták, hogy az előző évekéinél több megkeresés érkezik hozzájuk, és ezekből a 
kapcsolatfelvételekből több a foglalás is. Úgy véli, a nagyobb érdeklődés a SZÉP kártyás 
fizetőképességnek is köszönhető, és annak, hogy újra divatba jöttek a hosszú hétvégi 
belföldi kirándulások, pihenések. A vendégkört érintve elmondta, a szállodában többségé-
ben magyarok foglalnak, de számottevő a cseh turista is. Az őszi és téli időszakot nem 
látja annyira visszaesőnek, mint az éttermek vezetői, hisz a hotelben adott a lehetőség 
konferenciák tartására, különböző csomagok összeállítására. Az értékesítési vezető el-
mondta, úgy érzi, hogy elindult valami összefogás a város, a fürdő és a turizmusban 
érdekeltek között. Kikérik a véleményüket egy-egy új attrakció megvalósítása, új ak-
ciók bevezetése előtt. Úgy látja, hogy egyre többen választják Harkányt szabadidejük 
eltöltésére, többször előfordult, hogy személyes ismerőseivel is találkozott a város-
ban, akik nyaralni, pihenni jöttek. Több másik szálloda vezetőjét illetve tulajdonosát 
is kerestük lapzártánkig, azonban – még erősen érződött a csúcsszezon – nem sikerült 
időpontot egyeztetnünk velük. A mostani összeállításunkból kimaradtakat egy későbbi 
lapszámunkban ismételten megpróbáljuk szóra bírni. 

A SZÁLLODÁKBAN SINCS VENDÉGHIÁNY
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FEJLESZTÉSEK, STRAND ÉS NYÁR
SZEZONZÁRÓ ÖSSZEGZÉS

A nyári szezonnak még nincs vége, hisz szeptemberben lesz a Szüreti Fesztivál, valamint évek óta jó az időjárás a 
hónapban, aminek köszönhetően még ekkor is nagy a vendégsereg a városban. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. sikere-
sen zárta a fürdőfesztivált, a Gyermekvilág építése pedig a tervezett határidők szerint zajlik. Évközi értékelést 
kértünk a cég igazgatósági elnökétől, Marosi Andrástól.

Hogyan alakult a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első 
féléve?
Mint minden évben, az első hónapok arról szóltak, 
hogy felkészülünk a nyári időszakra. Az igazgatóság 
esetében ez az időszak a cég megismerését is jelen-
tette egyben. A korábbi interjúkban említettem, mi-
lyen változásokat vezettünk be, azt nem sorolnám 
fel most újra. A nyári szezonra felkészülés során kö-
zel 2200 négyzetméter díszburkolatot újítottunk fel, 
a Lepke medence és a gyermekmedence környezete 
teljesen megújult. A legszebbet próbáltuk kihozni 
ebből a területből. Új játszóteret alakítottunk ki a 
gyermekmedence mellett, valamint az 50 méteres me-
dence mellett felújítottuk a támfalat és az oda vezető 
út körüli kiszolgálóegységek díszburkolata is megújult. 
A strand nyári nyitvatartására és a vendégek minél 
magasabb színvonalú kiszolgálására is felkészültünk 
az év elején. 
Arra törekszünk, hogy vendégeink elégedetten távoz-
zanak és visszatérjenek hozzánk. Nem szeretnék még 
részletesen számadatokba belemenni, az év hátralévő 
időjárása ugyanis nagyban befolyásolja a forgalmat. 
Ha esetleg az augusztus vége hidegre vagy csapa-
dékosra fordul, akkor a számok visszaeshetnek. Min-
denesetre augusztus közepéig nagyon jól alakultak a 
számaink. 
Ha csupán olyan belépőszámot produkálunk a téli 
hónapokban, mint a tavalyi évben, akkor már most 
augusztus közepén elmondható lenne, hogy megvaló-
sulnak az üzleti tervezés során előirányzott árbevételi 
eredményeink. Az idei január és március kis visszaesést 
jelentett, de ha az augusztust is idevesszük, akkor 
jelentős többlettel tudunk büszkélkedni. 
Azt gondoljuk, hogy a nyári kedvező időjárásnak, a 
strand részleges felújításának és a fejlődő színvonalú 
marketingtevékenységek összhangjának köszönhető 
mindez. A strandon megközelítőleg 145 000 vendég 
fordult meg a szezonban, ami 45 százalék körüli 
növekedést jelent a tavalyi számokhoz viszonyít-
va. Az évet értékelő végleges adatokat a decemberi 
zárással tudunk mondani. A gyógyfürdőbe érkező 
vendéglétszámot tekintve is elmondható, hogy ott is 
van kis mértékű emelkedés. 

Olvashattuk, hogy 17 ezres vendéglétszámot pro-
dukált a cég a fürdőfesztivállal. Elégedettek a rendez-
vénnyel?
A fürdőfesztivál létszámemelkedést mutatott a tavalyi 
évhez képest és a programok a tervezett bevételt pro-
dukálták. Az elmúlt öt év legeredményesebb napján 
6500 fős vendéglétszámot számolhattunk, ám idén volt 
egy olyan szombatunk, amikor 7351 fős vendéglétszá-
mot értünk el. Bízunk abban, hogy az a vendégsereg, 
amely az idei évben itt volt a harkányi strandon, 
az visszatér hozzánk. Olyan műszaki és szervezeti 
felépítést kell megkövetelni a cég életében, ahol ez a 
napi vendéglétszám az, amire felkészültek kell legyünk. 
Ezt vesszük célba a tervezéshez.

Minek köszönhető, hogy általánosságban nőtt a 
vendéglétszám?
A 2017-es év első intézkedései közt volt, hogy a mar-
keting terén új munkatársakat, új vállalkozókat bíz-
tunk meg céljaink eléréséhez. Ők felmérést készítettek 
a vendégek körében; több száz vendégértékelés 
áll rendelkezésünkre, összességében pozitív a 
vendégvélemény alakulása. Kétségtelen, hogy az 
„egyéb megjegyzés” rovatban van olyan, amit meg 
kell szívlelnünk és javítanunk kell, de magas a pozitív 
visszajelzések száma. A megkérdezetteknek tetszik 
a strandfejlesztés, a beruházás. Legyen szó a me-
dencetér megújulásáról, a csúszdaparkról, a gyep-
felületekről vagy a díszburkolatok cseréjéről. És vall-
juk meg, ezek közül van olyan, amit jó néhány évvel 
ezelőtt el kellett volna már végezni.

Hogyan készülnek az őszi-téli időszakra? 
Az elkövetkező időszak már a 2018-as év önerős 
beruházásainak előkészítéséről szól. Szeretnénk egy 
komplett kamerarendszert kiépíteni, amely a felmerülő 
problémák kiküszöbölésére szolgál. Szeretnénk továb-
bá a hintaágyainkat felújítani és új pihenőágyakat 
vásárolni. Ez azzal is jár, hogy a kölcsönzési rendszert 
is megújítjuk. A díszburkolatok cseréje folytatódik 
az elkövetkező időszakban. Évtizedes mulasztást 
kívánunk pótolni azzal, hogy a négyes medence kabin-
sorának cseréjét tervezzük, vele egyetemben megújul 
az itt található vizesblokk is.
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Mi a helyzet a beléptetőrendszerrel?
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. jelenlegi beléptetési 
módján mindenképp változtatni szeretnénk, azon-
ban ezt szezonban nem tehetjük meg. A belép-
tetőrendszer nagyon mélyen gyökerező probléma, 
egy korábbi elhibázott fejlesztésnek a része. Megter-
veztünk kis költségvetésből egy beléptető rendszert, 
ami a karszalagon található vonalkóddal belépteti a 
vendéget. Illetve a nyári szezonra megfelelően képzett 
kollégákat irányítottunk a belépőkapukhoz, valamint 
hat pénztárat működtetünk a legnagyobb forgalmú 
napokon. A rendszer további fejlesztése tervben van, 
de ez egy komplett vállalat-irányítási rendszer cseré-
jét is magában foglalja. Ez hatalmas beruházás, ehhez 
megfelelő pályázati lehetőségre várunk. El kell kerülni 
azt, hogy sorban állások legyenek, a vendég azért jön, 
hogy a strandot használja és ne feleslegesen várakoz-
zon. Ezzel a szemlélettel tervezzük a jövőben a belép-
tetési rendszerünket. 

A nyár folyamán nemcsak a fürdőfesztivál és a száma-
datok voltak érdekesek, hanem az a tábor is, amit idén 
először szerveztek meg. Hogyan sikerült, milyenek a 
visszajelzések?
Újításunk volt az idei esztendőben, hogy a harkányi 
gyerekek elhelyezéséhez a nyári időszakban 
segítséget nyújtottunk a szülőknek. A város, a fürdő, a 
városgazdálkodás és a kórház támogatásával valósult 
meg a hetenként ismétlődő tábor a strand területén. 
Önköltségi áron alakítottuk ki a programot, szakképzett 
óvodapedagógusokkal és úszómesterekkel tölthették 
az idejüket a gyerekek. A harkányi óvodával együtt-
működésben szerveztük mindezt – és a visszajelzések 
alapján jól sikerült. Egyelőre csak az intézmények dol-
gozói számára került meghirdetésre, de a jövőben ter-
vezzük a város lakossága számára is.

Folyik az építkezés a strand területén, mikorra várhat-
juk az új rész megnyitását?
A Gyermekvilág kialakítása a tervezett határidőknek 
megfelelően alakul. A strand műszaki kollégái és a 
vezetőség is minden héten egyeztet a fővállalkozóval 
és a beruházás műszaki ellenőrével. Augusztus 
közepén elmondhatjuk, hogy a legkisebbek számára 

készülő medence szerkezetkész, a burkolat és egyéb 
kialakítások vannak vissza. Az eggyel nagyobb korosz-
tály, az óvodások számára készülő medence vasalatai 
elkészültek és következik a szerkezetkész állapot. 
Majd együttesen kerül sor a medencék burkolására. 
Elkészült a gépház szerkezete is. Szeretnénk október 
végével megkezdeni a próbaüzemet, a novemberi 
időszakban pedig átadni ezt a területet a vendégeknek. 
Rendkívüli esemény hiányában a tervek szerint nyithat 
ez a rész a fürdőben.

Beszámolt róla korábban a Harkányi Hírek is, hogy 
magyar-szlovén-horvát együttműködésben készülnek 
új pályázatokra. Mit tudhatunk erről?
Harkány, Lendva és Prelog együttműködésének 
keretében 2017 februárjában született önkormány-
zati döntés, hogy részt kíván venni városunk az 
Aquakulturális és Dráva-Mura Európai Gazdasági 
Régió programban. Júliusban a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. kapcsolódott ehhez a programhoz mint a város 
operatív együttműködő partnere. A felek megállapod-
tak abban, hogy a 2014-2020-as időszakban közös 
fejlesztési programot hajtanak végre elsősorban az 
egészségturizmusban, a kutatás-fejlesztésben és az 
oktatásban. Megállapodtak továbbá abban is, hogy 
ennek érdekében közös cselekvési tervet dolgoznak 
ki és közösen vesznek részt pályázati lehetőségeken. 
Várjuk az ehhez kapcsolódó lehetőségeket és a közös 
programokat.

A végére maradt a kínai utazás. Milyen céllal utaztak 
ki és mik a tapasztalatok?
Kínába kaptunk meghívást egy 2000 fős turisztikai 
konferenciára, melynek a középpontjában az egészség-
turizmus és a sportturizmus állt. Népszerűsítettük a 
várost és adottságait, találkoztunk a helyi orvostudo-
mányi egyetem képviselőivel, természettudományos 
és egészségügyi vezetőkkel.  Gyakorlatilag egyik kie-
melhető fontos eleme az utazásnak, hogy az ügynökség, 
a tudományegyetem, a turizmus és  az  egészségipar 
jelentősebb képviselőit elhívjuk Harkányba, ezál-
tal megalapozva egy turisztikai szempontból fontos 
kapcsolat kialakulását.
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MOZGALMASAN TELT A HARKA DALKÖR NYARA
Az énekkar a nyár folyamán nem csak drávai hajókirán-
duláson vett részt, hanem az Ormánságot is bejárta – mondta 
el Vanyúr Sándor, a csoport vezetője. A kórus természetesen 
nemcsak pihenéssel töltötte az elmúlt heteket, hanem szá-
mos alkalommal pódiumra is lépett.
A dalkör hangversenyt adott az idei fürdőfesztiválon éppúgy, 
mint a gordisai romanapon. A csoport idén második alkalom-
mal vett részt a Mároki Lakodalmas Parádén, ahol a közönség 
velük együtt énekelte a különböző nótákat.
A kórus augusztus végén Magyarhertelendre látogatott a 
„Száll a nóta” elnevezésű dalos-nótás találkozóra, ahol szintén 
szép közönségsikert arattak.

SVÁB ÉTELEKET IS KÓSTOLHATTAK

A szabadtéri színpadnál rendezte meg idei napját a Harkányi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat. A pódiumon a helyi, Harkányer Singvö-
gel Khor névre keresztelt énekkar mellett fellépett a dunaszentmikló-
si település (Niklo) tánccsoportja és kórusa. A rendezvényre a sze-
merkélő eső ellenére számtalan érdeklődő volt kíváncsi, akik számára 
– meglepetésként – a műsort követően kétféle sváb ételt: csirkepaprikást 
és töltött káposztát (Hühnerpaprikash nach Schwäbisher Art, Kraut-
knödel nach Schwäbisher Art) is felszolgáltak, illetve többféle süteményt 
kóstolhattak tüzes borok kíséretében. Az este záróakkordját, a bált az 
időjárás kegyeibe fogadta, elállt az eső, s így a szépszámú közönség 
éjfélig rophatta a táncot a Tettye Zenekar muzsikájára.

fotó: Kótány Jenő

fotó: Kótány Jenő



2017. augusztus        harkányi hírek          

9

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
A csapadékos időjárás miatt – a korábbi évektől eltérően – idén a katolikus 
templomban került sor az új kenyér megáldására és a kenyérosztásra.

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt., a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a Zsigmondy Vilmos Gyógy-
fürdőkórház Nonprofit Kft. támogatásával megvalósult nyári táborban hetente 18-25 gyer-
mek töltötte – szakember felügyelete mellett – hasznosan a szabadidejét a harkányi stran-
don. Amint azt Hauptmann Ágnes, a Harkányi Óvoda korábbi vezetője elmondta, egyelőre 
csak a felsorolt intézmények dolgozóinak gyermekei számára hirdették meg a lehetőséget, 
de azokon a heteken, amikor volt szabad hely, Harkány városából is jöhettek jelentkezők. 
Amint azt a korábbi vezető elmondta, felváltva volt egy-egy hétig egy-egy óvodapedagó-
gus a harkányi óvodából a gyermekekkel és mindig volt vele segítő személyzet is. A prog- 
ramban délelőttönként – a strandon található egykori baba-mama park területén – játékos 
foglalkozásokat tartottak, valamint az úszómesterek segítségével strandolás szerepelt a 
programban. Délutánonként sokat kirándultak, többek közt voltak a város játszóterein, a 
könyvtárban, és az óvodát is felkeresték. Hauptmann Ágnes a tábor végeztével összegezte, 
jó kezdeményezésnek tartja a nyári tábort, mert a helyieknek szól, a helyben élő és dolgozó 
felnőttek gyermekeinek. Úgy fogalmazott, nagyon sok szülő pozitívan értékelte ezeket a he-  
teket, mert tartalmas kikapcsolódást nyújtott gyermekei számára, míg ők a munkahelyükön 
dolgoztak. A táboroztatásban is szerepet vállaló szakember elmondta, bízik abban, hogy ez 
a jó kezdeményezés a következő évben megismétlődhet.

Miként azt a délelőtti szentmisén Ronta László esperes-plébános elmondta, bár 
az országot a kard hozta létre, a kereszt volt az, amely egyben tartotta, s tette 
a nemzetet Európa részévé, melyben jövőbe mutatóan is jelentős szerepe volt 
Szent Istvánnak. Hozzátette, államalapító királyunk példáját követve, a keresz-
tényi szeretet alapján olyan országot kell teremtenünk, melyet nyugodt szívvel 
bízhatunk utódainkra. Baksai Endre Tamás polgármester az ünnepi megemlékezés 
alkalmával kiemelte, hogy ezer évvel István megkoronázása után, ma hasonló 
kérdések foglalkoztatnak bennünket megmaradásunkat illetően, aminek érdeké-
ben mind társadalmi, mind gazdasági megújulásra van szükség. Nekünk, az utó-
doknak feladatunk, hogy megőrizzük Szent István örökségét, vállalnunk kell, hogy 
teszünk valamit a közösségért, hogy megújítjuk azt, ami esetlegesen elromlott a 
történelem folyamán. Fel kell vállalnunk új dolgokat, és azokért keményen kell 
küzdenünk. Az ünnep államalapító királyunk szobrának megkoszorúzásával zárult.

SIKERES VOLT A TÁBOR

HANGFÜRDŐ - Dévényi Tibi bácsi

fotó: Kótány Jenő

fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Gál Erika
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Dr. Vida Sándorné
(1929 – 2017)
A Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közössége, 
a szülők, az iskola egykori és jelenlegi dolgozói tisztelettel búcsúznak 
az intézmény egykori tanárától, igazgatójától. 

Dr. Vida Sándorné Edelényi Mária Drávaszabolcson született. Az ele-
mi és a polgári iskola elvégzése után a pécsi tanítóképző intézetben 
folytatta tanulmányait, 1949-ben szerzett tanítói oklevelet. Két évig 
Csarnótán volt tanító, majd 1951-ben férjhez ment és Csányoszró-
ra került. Az ottani évek alatt születtek meg gyermekei, elvégezte a 
tanárképző főiskolát és megbízták az iskolaigazgatói teendők ellá-
tásával is. Volt csányoszrói tanítványai hat évtized múltán is szere-
tettel emlékeznek a fiatal pedagógusra, aki tanári, intézményvezetői 
munkáján kívül vezette a színjátszó szakkört, szervezte a kirándulá-
sokat és lelkiismeretesen ellátta mindazokat a feladatokat, amelye-
ket akkoriban egy falusi pedagógustól elvártak. Csányoszró község 
lakossága mindezért mondott köszönetet azzal, hogy 2010-ben dísz-
polgárrá választotta. 1964-ben költözött családjával Harkányba, ek-
kor kezdett dolgozni a harkányi iskolában matematika-fizika szakos 
tanárként és egy 40 fős ötödikes osztály vezetőjeként. 

Hamarosan meghatározó egyénisége lett annak a – mára legendává nemesedett 
– tantestületnek, amely a hatvanas-hetvenes években munkájával megalapozta a 
harkányi iskola jó hírnevét. 1971-ben nevezték ki igazgatónak. Nem volt könnyű 
a Baranyai József igazgató úr által megkezdett munkát folytatni. A nevelőtestület-
tel, a szülőkkel kialakított harmonikus kapcsolatnak köszönhetően Marika néninek 
ez sikerült. Tizenhárom éven keresztül volt az iskola vezetője. Igazgatói működé-
se alatt került sor az iskolaépület első nagyszabású bővítésére, 1975-76-ban hat 
tanteremmel, szertárakkal, műhelyekkel bővült az iskola, és akkor épült a torna-
terem valamint az udvari sportpályák is. Ezután volt lehetőség szaktantermek és 
könyvtár kialakítására az iskolában. A környékbeli kisiskolák megszűnésével egyre 
több gyermek tanult Harkányban, természetesen nőtt a pedagógusok létszáma is. 
Mindez újabb és újabb feladatokat jelentett az intézmény vezetőjének, aki fogé-
kony volt az új iránt, mindvégig arra törekedett, hogy gyarapítsa az iskolát. Az ő 
munkásságának is köszönhető, hogy a harkányi iskola ma a környék legnagyobb 
önálló intézménye. 1984 decemberében vonult nyugdíjba, de nem búcsúzott végleg 
az iskolától. Bár Budapesten – családja, unokái körében – élt, szívesen járt vissza 
Harkányba, találkozókra, évfordulós ünnepélyekre. 1999-ben a pedagógusnapon 
vette át tanítói aranydiplomáját szeretett iskolájában.  E gazdag – majd’ kilenc évti-
zedes – életpálya végén a kései utódok köszönetet mondanak munkájáért, életéért, 
és emlékét kegyelettel őrzik. Dr. Vida Sándornét családja, tisztelői és a harkányi 
nevelőtestület képviselőinek jelenlétében, 2017. augusztus 23-án helyezték végső 
nyugalomra Budapesten, a Farkasréti temetőben.
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KITÜNTETTÉK A HARKÁNYI TURISZTIKAI EGYESÜLET ELNÖKÉT

KILENCVENÉVEST 
KÖSZÖNTÖTTEK

Végi János, a Harkányi Turisztikai Egyesület elnöke, a 
Xavin Hotel Wellness és Étterem tulajdonosa Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült, a térség 
turizmusának fellendítése érdekében végzett sikeres 
munkája valamint az Ormánság kulturális értékeinek 
megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként. Az 
augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával adományozott 
kitüntetést Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter-
től vette át, Budapesten.

Mostoha Lajosnét – született Tóth Máriát – kilencvene-
dik születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte 
Éva Ferenc, a pénzügyi bizottság elnöke és Kecskeméthy 
Pál alpolgármester.  Sokat és tisztességgel kell dolgozni 
– vallja Marcsi néni, aki négy testvér közül a legidősebb-
ként a horvátországi Kutina mellett, Caire-ben született. 
Harkányban 1953 óta él, három gyermeket nevelt fel. Öt 
unokája és dédunokái rendszeresen látogatják vidékről 
és Németországból is hazatérve, de Ausztráliában élő 
testvérével is tartják a kapcsolatot. 
Éva Ferenc és Kecskeméthy Pál miniszterelnöki 
köszöntést is átadott Marcsi néninek.

vidanet.hu
* Az arukereso.hu 2017. július 1-15. közötti átlagára alapján. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Ajándék fesztivál
Új Vidanet-előfizetése
mellé kávéfőzőt
adunk ajándékba.

 25.000 Ft-os*
Bosch kávéfőző 

ajándékba

fotó: Kacsúr Tamás
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TÖBB ÚJÍTÁS IS MEGVALÓSULT A VÁROSGAZDÁLKODÁSNÁL

Milyen nyári munkákat végeztek, végeznek a 
Városgazdálkodásnál?

A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. (HVG Zrt.) célja az idei 
évben az volt, hogy a 2016-ban elért színvonalon tartsuk 
a város közterületeinek szépségét. Ez pozitívan köszön 
vissza a vendégértékelésekben. Idén növeltük a kandelá-
berekre kihelyezett virágok számát, nemcsak a városban, 
hanem a strand és gyógyfürdő területén is. A városba 
2000 cserép muskátlit és csüngő begóniát helyeztünk ki, 
a fürdőbe és a gyógyfürdőbe pedig 400-at. Természe-
tesen ezek a növények már mind saját nevelésűek. 
A nyári időszakban végeztük az iskola, az óvoda és az 
önkormányzati intézmények karbantartásait is, illetve 
folytatjuk a közterületen lévő járda- és útfelújításokat. A 
kánikula illetve a turisztikai szezon lecsengésével kezdőd-
nek meg ezen a téren a munkák, hiszen az elkerülhetet- 
len építési zajjal nem kívánjuk a vendégeket terhelni. Az 
asztalos és lakatos műhelyünket folyamatosan bővítjük 
és az a célunk, hogy a lakosság számára is igénybe ve-
hető szolgáltatásokat tudjunk vállalni itt. A festő csopor-
tunk és építőipari munkás csoportjaink szolgáltatásait is 
szeretnénk népszerűsíteni a lakosság felé, fordulhatnak 
hozzánk bizalommal, ha ilyen feladatot kell akár ottho-
nukban, akár nyaralójukban elvégezni.

Milyen újítások valósultak meg a cég életé-
ben?

A HVG Zrt. 2017-ben három újítással gyarapította le-
hetőségeit. Az egyik a Déli Plusz hirdetőújság felvásárlá-
sa és felkarolása volt. Azért döntöttünk az újság üzemelt-
etése mellett, mert így könnyebben és gazdaságosabban 
tudjuk hirdetéseinket eljuttatni a kistérségbe. Természe-
tesen itt nem csak a vállalat hirdetéseiről, hanem a 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és Harkány város hirdetéseiről 
is szó van. Ez jól működik és további lehetőségeket látok 
benne, remélhetőleg fontos szerepet tölthet be majd a 
település gazdasági folyamatainak élénkítésében, minde-
mellett fontos, hogy Harkány városának és intézménye-
inek hírei ezen a csatornán is eljussanak a lakossághoz.
A másik újításunk az a 2016-ban elindított pályázati iro-
da, amely idén már két fővel működik. Irodánk segít az 
önkormányzatnak, a kórház és az iskolai alapítványnak, a 
református  egyháznak, illetve a városgazdálkodás sa-
ját pályázatainak elkészítése mellett külső pályázatírási 
megrendeléseknek is eleget tesz.  Sok pályázatban köz-
reműködtünk vagy magunk készítettük el őket. Többek 
közt egy 60 milliós pályázatot adtunk be, melyből a 
gépállomás telep területének csapadékvíz-elvezetését 
oldanánk meg;  elsősorban a Petőfi utcai részt ten-
nénk  rendbe,  ahol a lakóházak értékének megóvása az 
elsődleges cél. Ebben még nincs döntés és nagyon várjuk 
az elbírálását. A HVG Zrt. eddig is megvalósított munkákat 
ezen a területen önerőből és önkormányzati támogatás-
ból. Visszajelzések alapján elmondható, hogy már ez a 
munka is meghozta gyümölcsét és apadt a belvíz szintje. 

Sikeres pályázat esetén a település nagy részén tudjuk or-
vosolni ezt az évtizedekre visszanyúló problémát. 
Egy másik pályázatunk keretében a fiatalok letelepedését 
segítenénk, a Herendi üdülőépület felújításával.  Az idei 
év egyik nagy feladata lehet számunkra ez a munka, ha 
pozitív elbírálásban részesül. 
Sikeresen szerepeltünk a Magyarországon található I. 
világháborús sírok rendbetételére kiírt pályázaton. Ennek 
köszönhetően 400 ezer forint támogatásban részesültünk 
és az ősz folyamán kezdjük a sírhelyek felújítását. Ennek 
a pályázatnak a második ütemében egy első világháborús 
emlékmű felállítást is tervezzük, az önkormányzat köz-
reműködésével.
Az önkormányzati utak felújításával kapcsolatos beadott 
pályázatunkban az önkormányzat támogatóként lehetőséget 
ad arra, hogy 20 millió forint keretösszegig gépeket, esz-
közöket szerezzünk be. A pályázat ezen részletét a HVG 
Zrt. dolgozta ki, a pályázatban lehetőség van új eszközök 
beszerzésére, amely program sikeressége esetén energiata-
karékos és korszerű gépeket vásárolhatunk. Új traktort és 
ároktisztító gépet céloztunk meg a beadott anyagban.

A foglalkoztatás terén is pályáznak

A foglalkoztatási pályázatokon elnyert pályázatunkban 40 
fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani, mintegy 40 millió fo-
rint elnyert értékben, 9 főt pedig egy GINOP-os pályázat-
nak köszönhetően foglalkoztatunk, utóbbi 12 millió forint 
forrást jelent. Az egyre bővülő feladatok ellátására további 
dolgozók felvételét tervezzük pályázati úti támogatással, a 
munkaügyi központ segítségével. Még két fontos pályáza-
tunk van 2017-ben, ezek a Harkányi Városgazdálkodási 
Zrt. harmadik újításához kötődnek. Segítettük két szociális 
szövetkezet szerveződését, mivel kormányzati elképzelés, 
hogy a hosszútávú közfoglalkoztatást mérsékelni fogják 
és olyan szervezeteket fognak támogatni, ahol ez a mun-
ka lehetséges. A két szociális szövetkezetnek olyan tagjai 
vannak, akik a HVG Zrt.-nek csoportvezetői vagy munká-
jukkal kiemelkedően részt vesznek a város és a cég életé-
ben. Nyertes pályázatok esetén szeretnénk, ha a tagjai a 
HVG Zrt.-től a szociális szövetkezhet kerülnének. Az egyik 
szövetkezetnél 8 fős foglalkoztatást tűztünk ki célul, vala-
mint eszközbeszerzésre is van lehetőség. A másik szociális 
szövetkezet pedig két fő teljes foglalkoztatását jelentené 
egy webáruház létrehozásával; a megtermelt gyógy-
növények és a kistérségekben tevékenykedő őstermelők 
által megtermelt áruk értékesítésére vállalkozna – sikeres 
pályázat esetén – a szociális szövetkezet.

Marosi Andrást, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 
vezetőjét az idei évre tervezett és megvalósult 
újításokról kérdeztük.
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A NYUGDÍJASKLUB HÍREI
Az elmúlt hónapok a gasztronómia 
jegyében teltek, a programok közt 
a kémesi halászcsárda illetve az 
ormánsági tájház felkeresése éppúgy 
szerepelt, mint egy helyi cukrász-
da valamint a terehegyi faluház 
meglátogatása. Utóbbi helyszínen 
csirkepörkölt rotyogott a bográcsban, 
amelyet galuskával és friss ubor-
kasálátával tálaltunk. Természetesen a 

„hegy levét” is megkóstoltuk a szőlős-
gazdák jóvoltából. Augusztusi első 
találkozónk a kovácshidai tónál volt, 
ahol a nagy melegben mindenkinek 
jólesett a friss görögdinnye. E hónapi 
második összejövetelünkön Magdi-na-
pot tartottunk a helyi Oázis büfében, 
ahol a bográcsban főtt pörkölt mellett 
ízletes sütemények is várták a tagokat, 
sőt kecskesajt kóstolóra is sor került.

Ezt a hónapot egy egészségügyi 
előadással zárjuk, további prog- 
ramjaink sorában drávai sétaha-
józás, a nagyharsányi szoborpark 
meglátogatása, illetve a kovácshidai 
horgásztó felkeresése szerepel. Utób-
bi helyszínen tartjuk meg majd az idei 
klubtagsági dinnyenapot.

Hauptmann Éva klubvezető

MEGKEZDŐDÖTT A BAJNOKSÁG!
Labdarúgócsapatunk megkezdte küzdelmeit a 15 csapatos megyei első osztályban. Célunk az előttünk álló bajnokság-
ban a 10-13. pozíció valamelyikének megszerzése. A felnőtt futballt illetően igen nehéz időszakon megyünk keresz-
tül, de túl fogjuk élni a megpróbáltatásokat. Ahol most felhők vannak, ott előbb-utóbb kisüt a nap. Céljaink elérése 
érdekében a lehetőségeinkhez mérten átalakítottuk a csapat gerincét. Továbbra is szem előtt tartjuk ugyanakkor 
azt, hogy lehetőséget adjunk a tehetséges utánpótláskorú játékosoknak a fejlődésre, illetve előkészítjük a csapatba 
építésüket. Egy szó, mint száz: építkezünk! Lassú folyamat ez és türelem kell hozzá. Voltak játékosok, akik ebben 
nem voltak kitartóak és továbbálltak, de a csapat fele megmaradt és új labdarúgók érkeztek a távozók helyére. Velük 
reményeink szerint elérhetjük céljainkat. 

Tizennyolc mezőnyjátékos és két kapus áll majd ren-
delkezésemre a bajnokságban. Köztük vannak természe-
tesen fiatal játékosok is. Kilenc labdarúgó érkezett 
hozzánk a nyáron. Varga Balázs, Borka Richárd, Bizderi 
Róbert Beremendről, Kovács Gergő Nagybaracskáról, 
Keresztes Márk és Szabó Larion Kozármislenyből, Nagy 
Dávid visszatért Németországból, Hőnyi Tamás Siklósról, 
illetve szeptemberben csatlakozik a kerethez Antalovics 
Martin, aki szintén Beremendről érkezik. Az ifjúsági csa-
patból felkerült Szentgróti Bertalan, Hegedűs Márk, illetve 
Pápai Alex, Bodó Zsolt már tavaly is a keret tagja volt és 
továbbra is számítunk rájuk.  A felkészülés nehezen in-
dult és csak a csapat szűk kétharmada tudott megfelelően 

felkészülni, a többiek – sérülésekből és külföldi munka-
vállalásból kifolyólag – augusztus második felében csat-
lakoztak hozzánk, így nekik kell még egy kis idő a meg-
felelő edzettségi állapot eléréséhez. A sorsolást tekintve 
az első öt fordulóban csak olyan ellenfelekkel játszunk, 
akik a dobogóért fognak küzdeni. Mindent megteszünk, 
hogy megnehezítsük a dolgukat. Sajnos az első mérkőzést 
elveszítettük az élcsapat Pécsvárad ellen, de látszott, hogy 
a csapatunk több örömet fog okozni mindenkinek, mint 
azt az elmúlt időszakban tette. November végén fogjuk 
megtudni az igazságot, addig egy robogó hullámvasúton 
ülünk majd.

Burgert Ottó vezetőedző

fotó: Kótány Jenő

fotó: Kótány Jenő
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ÚSZÓ-HÍREK
Hét versenyzővel vett részt a Harkányi Diáksport Egyesület a szerbiai Adán rendezett Delfin Kupán.

Eredmények:
Reisz Bálint 50 méter hát 1., gyors 4. Tihanyi Patrik 50 
méter hát 1., mell 4. Spándli Dominik 50 méter gyors 2., 
pillangó 4. Kuszinger Áron 50 méter hát 2., mell 4. Fekete 
Zalán 50 méter hát 3., gyors 4. Krutek Csenge 50 méter 
pillangó és mell 4. Ahmann Bence 50 méter gyors és pil-
langó 6. A 4x50 méteres vegyes váltó – Spándli, Kuszin- 
ger, Fekete, Tihanyi – 4.

A Sellyén rendezett járási utánpótlás bajnokságon a 
HDSE sportolói összesen 39 érmet szereztek a különböző 
úszásnemekben.

Eredmények: 
Kuszinger Márton 25 m gyors 2., hát 1., mell 4. Nemes 
János 25 m gyors 3., hát és mell 6. Boros Zsombor 25 m 
gyors és hát 4., mell 5. Bottka Zalán 25 m gyors 2., hát 
5. Ábel Gergő 25 m gyors 4., hát 3. Kuszinger András 25 
m gyors és hát 1. Bachmann Bercell 25 m gyors és hát 2. 
Gyócsi-Nemes Attila 25 m gyors 3., mell 1. Theisz Máté 
25 m gyors 4. Péter Barnabás 25 m gyors 5. Várnai Petra 
25 m gyors és hát 1., mell 2. Fedelevits Lora 25 m gyors 
2., hát és mell 3. Boros Alíz 25 m gyors és hát 2., mell 
3. Ábel Botond 50 m gyors, mell, hát 3. Erszény Roland 
50 m gyors 5., hát 4., mell 6. Tarlós Eszter 50 m gyors 
és hát 3., mell 2. Tihanyi Rajmund 50 m mell 5. Spándli 
Dominik 100 m gyors, hát, mell 1. Ahmann Bence 100 m 
gyors 1., hát és mell 3. Fekete Zalán 100 m gyors, mell 2., 
hát 3. Kuszinger Áron 100 m hát 2., gyors, mell 3. A 4 x 
50 méteres vegyes váltóban a legfiatalabb korosztály fiú 
csapata 2., a lány 1. helyezett lett. 

Az idősebb korosztályú fiú gárda 4. helyezést szerzett.    
Ugyanitt rajtkőre álltak a HDSE szenior úszói is akik az 
alábbi eredményeket érték el a különböző korosztályok-
ban: Fedelevits Ákos 50 méter gyors 2., mell 1. Nemes 
János 50 m gyors 1. Szinyei Lajos 50 m gyors 4., mell 5. 
Szinyei Dávid 50 m mell 1. Nemes Dóra 50 m gyors 1. Bo-

rosné Jandura Ivett 50 m gyors és mell 6. Feketéné Szűcs 
Andrea 50 m gyors 5. Vörösváczki Zsanett 50 m gyors 2. 
Korbai Pálné 50 m mell 5. Nemes Jánosné 50 m mell 4. 

A horvátországi Viroviticán rendezett versenyen a 
Harkányi Diáksport Egyesület tizenegy úszója vett rész, 
versenyzőink négy arany, két ezüst és négy bronzérmet 
szereztek.

Eredmények: 
Horváth Ágnes 50 m gyors és 100 m gyors 1., 50 m mell 
3. Reisz Bálint 50 m gyors és hát 1., mell és pillangó 3. 
Tihanyi Patrik 50 m mell és hát 2., 50 m gyors és 200 m 
vegyes 5. Spándli Dominik 200 m vegyes 3., 50 m gyors 
4., 50 m mell és pillangó 6. Fekete Zalán 50 m gyors 6. A 
4x50 méteres vegyes váltó – Tihanyi, Spándli, Reisz, Fe-
kete – 5. helyezést ért el. Kuszinger Áron, Kuszinger Már-
ton, Kuszinger András, Fischer Barnabás és Nemes János 
a legjobb idejét úszta, de nem került dobogóra.

Idén 32. alkalommal kerül megren-
dezésre szeptember első hétvégé-
jén a Harkány Sprint Nemzetközi 
Úszóverseny – dr. Vlaskovits József 
Emlékverseny. A rendezők – Harkány 
Város Önkormányzata, a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. és a Dél-Baranyai 
Úszóegylet – ezzel a megmérettetéssel 
kívánnak emléket állítani a közelmúlt-

ban elhunyt, a vidék úszósportjának felemeléséért oly 
sokat tett kiváló edzőnek, a megyei úszószövetség 
egykori elnökének. Dr. Vlaskovits József „bábáskodása” 
mellett fejlődött az úszóélet többek között Szigetváron, 
Sellyén, Siklóson, Beremenden, s nem utolsósorban 
Harkányban. Edzőként korát megelőző modern technikát 
alkalmazott, kiváló pillangósai voltak, a harkányi nem-
zetközi verseny létrehozása is a nevéhez fűződik. Közel 
ötven éves edzői pályafutása során több később váloga-

tottságig jutott úszó nevelőedzője volt. Tanítványai 
az évtizedek során számos korosztályos országos baj-
nokságot nyertek, bajnoki érmet szereztek. Jogászként 
a Magyar Úszószövetség Jogi és Fegyelmi Bizottságának 
volt a munkatársa, mely területen munkáját ugyanaz a 
precizitás jellemezte, mint a versenysport terén, kivív-
va a hazai és nemzetközi úszósport elismerését. Az em-
lékére megrendezésre kerülő verseny – melyen a hazai 
egyesületeken kívül öt ország úszóklubjainak sportolói 
vesznek részt – a fürdő megszépült környezetében, 
megújult medencében zajlik majd, méltó körülményeket 
biztosítva a névadó emlékének. A verseny fővédnöke 
Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke. Véd-
nöke Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere és Ma-
rosi András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója.

Nemes János 
főtitkár, Dél-Baranyai Úszóegylet

HARKÁNY SPRINT
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Tenkesdekor stúdió és nyomda
www.tenkesdekor.hu

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 
A SPORTCSARNOKBAN:

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.

Thai box, kick-box edzések: TRX:
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 

Hétfő:   19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben  

Kedd:  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: 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 

JOOLA KUPA
A Magyar Asztalitenisz Szövetség 
versenyrendező szoftvere kétszáz 
játékosra van kalibrálva. Ez azért 
lényeges, mert az augusztus 4-6. 
között megrendezett XIII. JOOLA – 
Harkány Gyógyfürdő veterán kupán 
egy második verziót is el kellett in-
dítani Gulyás Vince és Katona Csaba 
versenybírónak. Ugyanis a háromna-
pos megmérettetésen nyolc ország 
nem kevesebb mint 232 játékosa vett 
részt. 
Az országos ranglistapontot adó 
asztalitenisz-találkozón 16 aszta-           

lon 1100 mérkőzést nézhettek végig 
az érdeklődők. Erős mezőny gyűlt 
össze, hisz kanadai válogatott (dr. Rá-
day-Pesthy Pál Frigyes), 171-szeres 
magyar válogatott (Németh Károly), 
Európa-bajnok (Frank Béla) és me-
gannyi magyar bajnok garantálta a 
verseny minőségét.
Mindez azonban kevés lett volna a tor-
na sikeréhez. E sorok írója és a harkányi 
asztalitenisz-csapat köszönetét fe-
jezi ki a támogatásért Harkány Város 
Önkormányzatának, Andreas Hain-
nak és a JOOLA GmbH-nak, Harkány 

Gyógyfürdő vezetésének és dolgo-
zóinak, Malatinszky Csabának és a 
Malatinszky kúria dolgozóinak, Urbán 
Istvánnak és az ISTF Kft.-nek, Sandó 
Gábornak és az SHD System Kft.-nek 
valamint Kacsúr Tamásnak és Herendi 
Ferencnek és a HVKKSP-nak.
Külön köszönet Drávaszabolcs asz-
talitenisz-csapatának, akik nélkül ek-
kora rendezvényt már nem lennék 
képesek lebonyolítani.

Köpösdi Erik
 a Harkányfürdő SE asztalitenisz 

szakosztályának vezetője

fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Kótány Jenő
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