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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Megjelenik havonta.

NEM CÉL A BÜNTETÉS

TÖBB TURISTA ÉRKEZETT

FELÚJÍTÁSOK

Szigorúan ellenőrzik a Kossuth
utcán parkoló autókat, sok a
szabálytalan sofőr

Nőtt a vendégéjszakák száma
tavaly, idén további emelkedés
várható

Megújult a bolgár múzeum épülete,
hamarosan a piac is jelentősen
megszépül
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PROGRAMAJÁNLÓ
március
2018.03.03.
2018.03.09.
2018.03.10.
2018.03.15.
2018.03.23-25.
2018.03.24.
2018.03.30.
2018.03.31.

Tavaszi megújulás
Harkány Városi Nőnap
Éjszakai fürdő
Nemzeti Ünnep
I. Ormánsági
Egészségnapok
IV. Tavaszköszöntő
Húsvéti játszóház
Éjszakai fürdő

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
A kiemelt események a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben kerülnek megrendezésre.
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CÉL A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE ÉS A HUNGARIKUM CÍM
A versenyképesség növelése érdekében a német és a cseh piac mellett további
országokban is markánsabban jelen lesznek a jövőben a harkányiak – írja Nagy
Csaba arra az egyeztetésre hivatkozva, melyet Végi Jánossal, a Harkányi Turisztikai Egyesület elnökével folytatott.
Még van hová fejlődnie a kiemelt gyógyhely minősítésű városnak – szögezi le
a Baranya Megyei Önkormányzat fideszes elnöke, a 4-es választókörzet képviselőjelöltje. Mint rámutat, a harkányi gyógyvíz- és fürdőkultúrát első körben
vették fel a Baranya megyei értéktárba, az egyesület céljai között pedig a hungarikummá tétele szerepel.

HELYI INTÉZKEDÉSEK A KISEBB
IFA-TÁMOGATÁS MIATT

CSEHORSZÁGBAN NÉPSZERŰSÍTIK
A HARKÁNYI FÜRDŐT

A város történetében páratlanul sikeres évnek értékelte
Baksai Tamás a 2017-es esztendőt. Harkány polgármesterének tájékoztatása szerint az idegenforgalmi adó (ifa)
állami normatívával való kiegészítésének csökkentése
több mint 50 millió forinttal kevesebb bevételt jelent.
A vendégek által fizetett, elmúlt évben megemelt adó
valamint az ellenőrző intézkedések ezt voltak hivatottak ellensúlyozni. A költségvetési szűkítések miatt az
elmúlt évben az önkormányzat valamennyi intézménye
arra kényszerült, hogy vagy költséget csökkentsen vagy
bevételt növeljen – összegezte a polgármester. Mint a
hivatal vezetőjének és munkatársainak mondott köszönetében jelezte, az erre irányuló lépéseket mindenhol
maradéktalanul és sikeresen teljesítették, aminek köszönhetően a tavaly nyáron jelentkező központi költségvetési megvonások idejére már stabil működést mutatott a harkányi önkormányzat.

A Harkányi Turisztikai Egyesület a brnói
nemzetközi turisztikai vásáron különálló
standdal képviselte a várost, a fürdőt,
valamint a harkányi turisztikai szolgáltatókat. A nyitónapon a nagyszínpadon egy hosszabb prezentációval és
imázsfilmmel is bemutatkozott városunk,
majd kötetlen tárgyalások keretében lehetőség nyílt a cseh partnerekkel kapcsolatfelvételre. Mint Végi János, a Harkányi Turisztikai Egyesület
elnöke fogalmazott, a vártnál is nagyobb érdeklődés
mutatkozott a város és a megújuló fürdő iránt.
Nagy sikere volt a www.harkany360.hu oldalon indítható virtuális túra felvételeinek is. A cseh piacon erőteljesebb jelenlét, illetve a beutaztató irodákkal szoros
együttműködés tovább fokozhatja az amúgy is jelentős
cseh vendégforgalom növekedést Harkányban.

NŐTT A HARKÁNYBAN TÖLTÖTT
VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA

TÁ J É K O Z TATÓ
Tisztelt Harkányi Adózók!
Tisztelt Harkányi Lakosok!

Dr. Markovics Boglárka jegyző arról számolt be, hogy az
idegenforgalmiadó-bevételek alapján több mint 15 ezerrel emelkedett 2017-ben a Harkányban töltött vendégéjszakák száma a 2016-os évhez képest. Ebben az adatban
nem jelennek meg – és nem is jelenhetnek meg – azok az
éjszakák, melyeket adómentesen, például a 18 év alattiak töltöttek el a városban. Ugyanakkor az adóbevételekből visszaszámolt vendégéjszakák száma azt mutatja,
hogy így is több mint 235 ezer éjszakát töltöttek nálunk
a vendégek. A forgalomnövekedést a szállodavezetők
is érzékelték, illetve a privát szállások kihasználtsága is
kedvezően alakult.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy országos programhiba miatt a 2018. évi helyi adó befizetési kötelezettségekről az egyenlegértesítőket előreláthatóan csak 2018 márciusában tudjuk megküldeni.
A pótlékmentes befizetési határidő 2018. március 19. helyett várhatóan 2018. április 16-ra
módosul. Felhívjuk továbbá a Tisztelt Harkányi
Lakosok figyelmét, hogy az építményadó-mentességi kérelmükkel csak a kipostázott egyenlegértesítők átvétele után jelentkezzenek.
Harkány, 2018. február 16.
dr. Markovics Boglárka
jegyző
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Ivóvízkérdés:

napi téma a hosszú távú stratégia is
A megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelés, a
szennyvíztelep fejlesztése egy következő nagy feladat lesz
– mondta Baksai Tamás a közmeghallgatáson. Harkány
polgármestere arról is beszélt, hogy a harkányi ivóvízrendszer kérdése szintén napirenden van.
A városvezető rámutatott, az ivóvíz kérdése egészen a
rendszerváltás időszakáig nyúlik vissza, megidézve az
onnan ránk maradt, kemping melletti elhagyatott komplexumot, mely szebb napjaiban a vízmű harkányi telephelye volt – egészen a kilencvenes évek közepéig, amikor
megszüntették a harkányi ivóvízkutakat. Ettől az időszaktól kezdve a várost egyrészt a Diósviszló határában
lévő úgynevezett márfai kút, valamint a siklósi rendszer
látta el vízzel – ám az elmúlt évek eseményei kapcsán ez
utóbbi is már csak emlék.
Baksai Tamás a 2010-2014 közötti időszakkal kapcsolatban megjegyezte: az akkori polgármester elárulta Harkány városát. A város első embere azokra a jelenleg is
folyó rendőrségi, ügyészségi vizsgálatokra mutatva fogalmazott így, melyek alapját az a gyanú adta, hogy a
siklósi vízműből a harkányi önkormányzathoz átemeltek
több mint százmillió forint fejlesztési forrást. Ezt persze
a szomszéd város önkormányzata nem nézte jó szem-

mel, és Siklós kivált az akkori ivóvízellátási rendszerből,
és a DRV-hez csatlakozott. Ez alapjaiban változtatott
meg mindent; Harkány ugyanis maradt a Tenkesvíznél (a
későbbi Baranyavíz Zrt.-nél – a szerk.). Siklós kiválásával
előállt egy elszámolási vita és az a helyzet, hogy a siklósi
kutakat Harkány városa nem használhatja.
Siklós és Harkány új vezetése az elszámolási helyzetet
sikeresen rendezte, de a biztonsági deficit továbbra is
fennáll: egyedül a márfai kút áll rendelkezésünkre, mely
hivatott a környező településeket is kiszolgálni.
Harkány ivóvíz-hálózatának teljes infrastruktúrája cserére szorulna, de olyan problémák is fennállnak, mint a
város hiányzó víztározója, és a hosszú távú stratégia részeként egy várost kiszolgáló ivóvízkút is – összegezte
Baksai Tamás. Hozzátette: a vízmű szakembereivel napi
kapcsolatban állnak, körvonalazódik a megoldás, ám a
pénzügyi helyzetet tekintve leszögezte, a kormány segítségére is szükség lesz.

ENGEDÉLYHEZ KÖTIK HARKÁNY NEVÉNEK HASZNÁLATÁT
Februártól csak a polgármester, azon túl pedig a képviselő-testület jóváhagyásával lehet használni kiadványban, ajándéktárgyakon, vagy egyéb módon feltüntetni
Harkány város nevét. Az elfogadott rendelet szándéka
szerint azok a cégek és forgalomban lévő termékek,
melyek már viselik valamely formában a város nevét, csak bejelentési kötelezettséggel bírnak a
jegyző irányába. Azzal, hogy a település nevét valamilyen módon felhasználó termékek
és szolgáltatások köre bővül, természetszerűleg felmerül az a probléma, hogy ezek helyi jellegének, valós kötődésének ellenőrzése,
végső soron pedig az önkormányzat, illetve a helyi lakosok Harkány település nevéhez fűződő joga
sértetlenségének ellenőrzése és használatának nyomonkövethetősége bizonytalanná válik.
Annak érdekében, hogy a lakosság
illetve a település és önkormányzata
jó hírnévhez és a település nevének
használatához fűződő joga ne szenvedjen csorbát, célszerű valamilyen módon ellenőrizni azt, hogy Harkány város nevét ki, mihez, és milyen módon

használja. Akár a piacra belépése, akár nagyobb tömegek
tájékoztatása vagy különböző rendezvények szervezése
során – áll a rendeletalkotást felvezető indoklásban. A
helyi önkormányzatok vonatkozásában elterjedt, hogy
valamely település nem csak a nevének, címerének és
zászlajának megválasztására tart fent magának jogot.
Hanem neve használatának módját helyi rendeletben
szabályozza úgy, hogy azt engedélyhez köti. A törvény által nem szabályozott kérdés e gyakorlatára
az Alaptörvény is lehetőséget ad, mellyel élt Harkány is. A rendelet azokra a személyekre és szervezetekre, tudományos, irodalmi, művészi vagy
egyébként közszerepléssel járó tevékenységet
végzőkre terjed ki, akik megnevezésükben, tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben, emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon,
egyéb terméken kívánják használni a város nevét. Az engedély
nélküli vagy az attól eltérő névhasználat
közösségellenes magatartásnak minősül, és – mint olyan – akár 150 ezer
forint pénzbírsággal is büntethető.
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DR. MARKOVICS BOGLÁRKA:
Az elmúlt esztendőben 23 alkalommal
ülésezett a város
képviselő-testülete,
25 rendeletet és 198
határozatot alkotva
– hangzott el a 2018.
január végi testületi
ülésen.
Dr. Markovics Boglárka, a város jegyzője kiemelte, a
mintegy hatezer iktatott ügyirat stagnálni látszik az
előző évekhez képest, de a hozzájuk tartozó, jegyzett
iratok száma hatszorosa a 2014-es esztendői számnak.
A tavalyi év folyamán hat új munkatárs érkezett az ön-

kormányzathoz; négyen az igazgatási, ketten a pénzügyi osztályra, miközben összesen nyolcan távoztak.
A 34 fős engedélyezett létszámkeretből ténylegesen
30,2 fő dolgozott a hivatalban. Ennek a statisztikai létszámnak az alakulásában a tartós táppénz, betöltetlen
státusz valamint személyi változások is közrejátszottak
a 2017-es év során. A jegyző az osztályok elmúlt évi
tevékenységével kapcsolatban rámutatott: 2017-ben
a műszaki osztály számára a város rendezési tervének
módosítása és a Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos feladatok mellett a pályázatok előkészítése
adta a legtöbb munkát. Az elmúlt évben 13 pályázatot
adott be Harkány, ami nagyságrendileg azonos a korábbi, 2016-os esztendő mutatójával.

MEGÚJUL A HARKÁNYI PIAC

HAMAROSAN PÉCSRE IS
ELTEKERHETÜNK HARKÁNYBÓL

A helyi piacok ma is a helyi közösségek fontos színterei.
Most ismét egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy
helyben, helyi termékhez jussanak a vevők. Nagy Csaba,
a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke arról tájékoztatott,
hogy kilenc piacfejlesztési projekt válhat valóra pályázati
forrásból. Úttörő szerepet vállalunk a helyi, jó minőségű
termékek piacra juttatásában. Baranyában 2,2 milliárd
forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre a helyi termelői
piacok fejlesztésére így többek közt a harkányi is megújul - hangsúlyozta Nagy Csaba. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a harkányi piacot
is felújítják. Baksai Tamás, Harkány polgármestere azt
mondja, a rekonstrukció régóta váratott magára. - A piac
1988-ban épült, azóta egyetlen forint forrás nem jutott
a felújítására, ez most már nagyon-nagyon meglátszik.
Az őstermelői piacnak nincs fedése, nincsenek egységes
standok. Az elektromos rendszer, a fűtés, a burkolat már
nem felel meg a 21. századi követelményeknek. A jelenleg is működő piac teljesen megújul a projekt keretében,
csaknem 300 millió forintból. Új fedett kistermelői piac
épül átrendezhető árusítóterekkel, így az épületet időszakosan akár gyerekjátszóként vagy vendéglátó kitelepülésre is fel lehet használni. Fákat ültetnek, padokat
helyeznek ki, ivókutat létesítenek, WIFI-hálózatot építenek ki, Továbbá a bringásoknak kedvezve lesz kerékpártároló is. Jelenleg a projekt szerződéskötése zajlik.

Készül az országos kerékpárhálózati terv, melynek része lesz majd
Harkány is – mondta Nagy Csaba,
a megyei önkormányzat elnöke
Harkányban arra a tervezett beruházásra mutatva, mely segítségével
Pécs is megközelíthető lesz kerékpáron. Az országos kerékpárhálózat fejlesztéséért felelős miniszteri
biztossal való egyeztetésre hivatkozva Nagy Csaba annyit árult el,
az előkészítési munkálatok kezdete
az elmúlt évre nyúlik vissza, amikor
Révész Máriusszal Máriagyűdön ismertették a kerékpáros fejlesztési
lehetőségeket. Már csak egyetlen
jóváhagyásra várunk a tekintetben, hogy a megyeszékhelyet Máriagyűddel, Siklóssal és Harkánnyal
össze tudjuk kötni – fogalmazott a
januári közmeghallgatáson beszámolója során a megyei elnök. Mint
hozzátette, a beruházás érinti a
több évtizedes múlttal rendelkező
zarándokutat is.

KÖZHASZNÁLATÚ NET ÉS DIGITÁLIS ESZKÖZÖK LESZNEK A MŰVHÁZBAN
Támogatást nyert az önkormányzat Digitális Jólét Program keretében beadott pályázata, ennek köszönhetően
a közeljövőben térítésmentesen használhatnak korszerű informatikai eszközöket a helyiek. A „Közösségi internet-hozzáférési pontok fejlesztése…” című pályázat révén laptopokat, tableteket, okostelefonokat, projektort
és egy multifunkcionális eszközt, valamint a vezeték

nélküli internet használatához szükséges eszközöket
helyeznek működésbe a művelődési házban. Mindezzel minél több lakosnak lesz lehetősége az eszközöket
kipróbálni, digitális képességeit fejleszteni, a későbbiek
során pedig életvitelszerűen használni. A készülékek
használatában segítő munkatárs szakmai képzését is
támogatja a program.
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: ELSŐDLEGES A SZÍNVONAL
Társuláshoz csatlakozás vagy önálló intézmény működtetése – e kérdés él az orvosi ügyelet, valamint a házi
segítségnyújtás, családsegítő tekintetében. Harkány
esetében ez az olcsóbb üzemeltetés vagy a magas, lakosokhoz szabott színvonal közötti kérdés. Az orvosi ügyelet működtetését társulásban is el lehetne látni
mint kötelező szolgáltatást. A járásban ezt a legtöbb település Siklóson keresztül végzi, ám Harkány saját orvosi
ügyeletet tart fent a munkaidőn kívüli ellátás érdekében.
E nélkül az éjszakai vagy hétvégi időszakban is Siklósra
kellene menni, vagy az onnan érkező ügyeletes orvosra
várni. A jogszabályi környezet nem támogatja azt, hogy
egy Harkány méretű városnak önálló orvosi ügyelete
legyen – mondta Baksai Tamás a közmeghallgatáson a
finanszírozás rendszerére mutatva. Harkány polgármestere a környező településekével együtt 6500 ellátott
lakosra mutatva megjegyezte, egy orvosi ügyelet 40

ezer fő ellátása szerint kap normatívát, ami arányosítva
városunk számára nem teremt kedvező helyzetet. Éves
szinten több mint 15 millió forint plusz terhet ró a város
költségvetésére, de a harkányi képviselő-testület a 2017es és a 2018-as évben is hitet tett amellett, hogy ameddig
mód és lehetőség van rá, az orvosi ügyeletet meg fogja
tartani – fogalmazott a polgármester, hozzátéve, ugyanez vonatkozik a házi segítségnyújtás intézményére is.
A napi szinten jelen lévő másik nagy szociális intézményi
rendszer, a kötelezően ellátandó házi segítségnyújtás és
családsegítő szolgálat működtetésére a korábbi években
elegendő volt ugyan az állami normatíva, de az évek során jelentkező előírt béremelések mára e téren is tízmilliós plusz terhet jelentenek. Baksai Tamás ezekkel kapcsolatban leszögezte: a harkányi testület az utolsó pillanatig
kitart amellett, hogy ezt a szolgáltatást is ugyanezen a
színvonalon vehessék igénybe a harkányiak.

TÁMOGATJÁK AZ EGYEDÜL MARADT IDŐSEK INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAIT
Az önkormányzat módosította a szociális rendeletet,
tekintettel arra, hogy a közelmúltban több alkalommal
is előfordult, hogy harkányi lakcímmel rendelkező, önmagáról – egészségügyi vagy mentális állapotából kifolyólag – gondoskodni nem tudó, élő hozzátartozókkal
nem rendelkező lakó intézményi elhelyezéséről kellett
gondoskodni. Mivel azonban gyakran az érintettek jövedelme nem fedezte az intézményi térítési díj költségét,
a képviselő-testület a települési támogatás emeléséről
szavazott. A módosított rendelet értelmében az önkormányzat dönthet úgy, hogy hozzájárul azon idősek
intézményi térítési díjához, akiknek lakhatása nem biz-

tosított. Az intézményi elhelyezést igénylő, önmagáról
gondoskodni nem tudó, valamint rokontartásra kötelezhető hozzátartozóval nem rendelkező harkányi időseknek az önkormányzat hat hónapon keresztül nyújthat
támogatást, legfeljebb az elhelyezés költségének 40
százalékáig. A megítélt támogatás szükség esetén ismételten is megállapítható.
A rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott települési
támogatás megállapításáról és a megállapított összeg
nagyságáról a polgármester határozati formában dönt.
A támogatási összeg kifizetése pedig közvetlenül az ellátást nyújtó intézmény felé történik.

VISSZAKERÜL HARKÁNY VÉRKERINGÉSÉBE A BOLGÁR MÚZEUM
A belső terek egy részének felújításával, átalakításával,
valamint a nyílászárók cseréjével és a termálvizes fűtési
rendszer helyreállításával ismét a harkányi élet szerves
részévé válik a bolgár múzeum. A főutcai épület évek
óta kihasználatlanul állt, a korábbi években még egy
kormányablak beköltöztetése is szóba került.
A vizesblokkok felújításán túl az épületben most a házasságkötő terem újul meg. A homlokzati nyílászárók
teljes cseréje mellett a belső ajtók renoválása is megtörténik. Az épület fejlesztésben érintett része konferenciák lebonyolítása vagy házasságok kötése mellett
kulturális rendezvények színtereként is szolgálhat, így
előadások vagy kiállítás számára is helyet adhat.
Mint Baksai Tamás, Harkány polgármestere megjegyezte, a hamarosan záruló beruházásra azért is nyílt lehetőség, mert a város anyagi helyzete stabil, a tervezett
költségvetésben pedig biztos pontként rögzítettek azok
a fejlesztési irányzatok, melyek szükségességét már korábban is meghatározták.

6

február

harkányi hírek

HARKÁNYIAK

Kovács Tamás

Tavaly több új köztéri alkotással gazdagodott településünk. Kovács
Tamás fafaragó készítette el az ’56-os emlékművet, a betlehem
figuráit, és több kopjafa újult meg munkája révén. Alkotásai nem
csak a helyieket, hanem az ide érkező turistákat is lenyűgözik.
Mióta foglalkozik fafaragással? Hol tanulta a
szakmát?
Már általános iskolás koromban megérintett ez a
terület. Szakkörre jártam a
terehegyi Fődi Tibor fafaragóhoz, később hozzá is
mentem dolgozni, miután a
szakképzőt elvégeztem. Nagyon sokat tanultam tőle.

mányzatok is megkerestek már, így községek, városok
címereit is elkészíthettem már.
A hobbija a munkája. De mivel foglalkozik, amikor
nem farag?
Nagyon szeretek zenélni. Népi furulyákon, didgeridoon
és dorombon is játszom, illetve van egy fiam, aki kitölti
a szabadidőmet. Emellett a húgommal gyakran veszünk
részt raliversenyeken.
Mióta autóversenyez?
Mondjam az elsőt? Gyerek voltam, még jogosítványom
sem volt. Az egykori homokbányában gyakoroltunk.
És akkor még azt mondták, hogy felzavarjuk Harkány
gyógyvizét az autózásunkkal.

Harkányban az új ’56-os
emlékmű és az új betlehem is az ön keze munkája.
Meddig tart egy-egy ilyen alkotás elkészítése?
Változó, de a két említett munkámon több hétig dolgoztam. Régóta ezzel foglalkozom, korábban totemoszlopokat faragtam, majd a népies motívumokkal is dolgoztam
egy-egy szobron. Az ’56-os emlékmű elkészítésére az
önkormányzat megbízásából Remmert Ferenc alpolgármester kért fel, de a saját ötleteim alapján készítettem,
Kocsis Ferenccel közösen. A terehegyi és harkányi ’56-os
hősök neveiben pedig Dezső László segített, az oszlop a
helyi hősök emlékét őrzi a fába vésett névsorral. A közelmúltban újítottam fel a Wass Albert-szobrot, illetve a
templom melletti kopjafát is, amelyet majdnem teljesen
újra kellett faragni. Terehegyen az Aradi vértanúk kopjafáit tettem rendbe. Ezek 1997-ben készültek, a húsz év
meglátszott rajtuk.

Milyen eredmények voltak?
Harmadik, negyedik hely. Mindig változó. Szlalomban nagyobb megmérettetésen volt első hely is. Volt olyan eset
is, hogy azt hittem, elnézték az eredményt, és visszakérik
a díjat. Amire büszke vagyok, hogy 2003-ban a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség nekem ítélte a legelszántabb autópáros díját, ugyanis időjárástól függetlenül
minden versenyen elindultam az év folyamán.
Hány lóerővel versenyzel?
Közel százzal.
És hány „lóerő” kell egy fa megmunkálásához?
Attól függ, hogy kemény vagy puha fa. És attól is függ,
hogy egyedi vagy sorozatmunka. Volt, hogy a feleségem
már elfáradt az előrajzolásban, nekem viszont időre késznek kellett lennem, az utolsó darabig ki kellett faragni.
A feleségem az első totemoszlopnál sírt, hogy „ezt te
úgysem tudod megcsinálni”. Azóta több is készült. De ha
például az idei ’56-os szoborra és a bicsérdi Életfára gondolok, ott maga a fa formája adta az ihletet. Az ’56-os
esetében így került bele a zászló, a műnél csak könnyítenem kellett, hogy mindezt elbírja, s a végén hozta ki
magából a lángformát is.

Hogyan dolgozik?
Az ’56-os emlékművet például egy már elkorhadt fa törzséből készítettem. Kissé oldalra dőlten állt, ezért felülről is próbáltam könnyíteni rajta, hogy a súly ne húzza le.
Ezért lett ilyen Szabadság-szobor jellegű, de ehhez abszolút a fa adta magát. Van, amit hosszasan tervezgetek, de
ha szabad kezet kapok, akkor könnyen megvan fejben az
elképzelés. Egyébként nagyon tetszik, amikor a gyerekek
figyelik, hogy mit készítek, nekik is szoktam különböző
rendezvényeken faragni ajándéktárgyakat.
A terehegyi játszótér melletti mesefalat is én készítettem.
Mindig van egy mesehős, akit fába kell vésni.

A városban általános vélemény, hogy szép alkotás jött
létre. Önhöz is effajta visszacsatolások jutottak el?
Egyes vélemények szerint ezzel az országos mezőny élvonalában végeztünk. A magam részéről viszont azt remélem, hogy a szoborcsoport és az ’56-os emlékmű is
még sok évig szolgálja a várost.

Máshol is találunk a munkáiból?
Bicsérden az életfát is én készítettem, illetve az aranyosgadányi tábort is több faragásom díszíti, de más önkor-
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EMELKEDETT A PARKOLÁSI DÍJ, NEM CÉL A BÜNTETÉS
A napijegy 700-ról 1000 forintra, az óradíj pedig 160-ról 200-ra nőtt január közepétől. Továbbá a
napijegyet kiterjesztették a város minden díjköteles parkolóövezetére. Mint az önkormányzat parkolási irodájának vezetője a megyei napilapnak elmondta, a parkolóőrök rugalmasan kezelik az ellenőrzéseket a türelmi
időszakban. Vagyis azok, akik megszokásból 700 forintért váltottak és váltanak napijegyet, figyelmeztető cédulát
kapnak.. – Kollégáimnak nem az a céljuk, hogy mindenkit megbüntessenek, ők és én magam is arra törekszünk, hogy
a vendégek a díjemelésből adódó kellemetlenségeket a legkevésbé érezzék – mondta Márton Béla. Hozzátette, hogy
mivel a bérletárak nem változtak, ezért azoknak, akik rendszeresen járnak Harkányba, érdemes megfontolni akár a
féléves, akár az éves bérlet kiváltását is. Hiszen adott esetben ezreket spórolhatnak ezzel. Bár valóban jelentős áremelkedésről van szó, Márton Béla utalt arra is, a parkolási díjakból egyébként tavaly 50 millió forintot meghaladó bevétele
származott Harkánynak, az ebből adódó, 30 millió forintot meghaladó tiszta nyereség a város költségvetésében jelentkezett. Ezt pedig – mint Márton Béla fogalmazott – mindig a település fejlődésére fordítják.

FOKOZOTT ELLENŐRZÉSRE KELL SZÁMÍTANI
Akadályozzák a forgalmat a Kossuth utcán szabálytalanul megálló és várakozó autók, ezért a rendőrség és a közterület-felügyelők is szigorúbban fognak ellenőrizni az elkövetkezendő hetekben. A négysávos Kossuth utcán várakozni tilos tábla tiltja, hogy az autók a külső sávot, az útpadkát parkolónak használják.
Többször előfordul, hogy megállnak egy-egy percre, de sajnos gyakoribb, hogy ott is hagyják a kocsit. Balesetveszélyes és a buszok közlekedését is akadályozza, ha folyton az ott parkoló autókat kell kerülgetni, hiszen rendszerint úgy állnak meg az autók, hogy belógnak a külső sávba. Az üzletek és vendéglátóhelyek előtti szervizutaknál
kialakított parkolóhelyeken viszont továbbra is meg tudnak állni az autósok. – A várakozni tilos tábla mellé tavaly
kihelyeztek egy kiegészítő táblát, hogy az útpadkán sem lehet várakozni – mondta Kondor Attila rendőr alezredes,
a Harkányi Rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka. A jövőben a rendőrök fokozottan ellenőrzik a Kossuth utcában
parkolókat, és intézkednek a szabálytalanul várakozó gépjárművezetőkkel szemben.

SZMK

Farsang

Fotó: Kótány Jenő
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Fotó: Kótány Jenő
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Fotó: Kótány Jenő
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HARKÁNYIAK JÁRTAK ERDÉLYBEN
BÖJTE CSABA FERENCES SZERZETES GYERMEKEINÉL
Decemberben férjemmel együtt ellátogatunk Csaba testvér gyerekeihez;
egy baráti kapcsolaton keresztül kerültünk oda. Megismertük ott a fő Mikulást, akit a csapatban csak úgy hívtunk, hogy „A” Mikulás. Rajta kívül volt
még „B”, „C” és „D” – összesen négy.
Hogyan is lehet ez?
A történet tizenhat évvel ezelőtt kezdődött, amikor Jendolovics Gábor („A” Mikulás) először
találkozott Csaba atyával Déván. Ekkor vállalta elsőként azt, hogy Mikulásként járja a házakat és ajándékot ad a gyermekeknek, ami addig nem volt szokás Erdélyben. Akkor négy családnál járt, és a következő években rendszeresen visszatért. Azonban évről évre nőtt a Szent Ferenc Alapítvány, ezért egyre több gyermekotthonba,
napközibe és távolabbi helyekre kellett eljutnia. Az elmúlt decemberben már kórházat is látogatott. Segítségre volt
szüksége, s így jött lassan, évről évre a „B”, a „C” és a „D” Mikulás. Kezdetben rokonság, barátok, munkatársak adták
össze azt, amit adományként vittek, illetve ők szervezték a körutat. Egy misszió szerveződött. Napjainkban cégek,
szervezetek, magánszemélyek ajánlanak fel pénzadományokat. Gábor és barátai intézményi háttér nélkül, csupán jó
szándéktól vezérelve végzik a feladatukat, a pénzadományokat egyenesen a Dévai Szent Ferenc Alapítvány számlájára irányítják, hogy a rosszindulatú pletykáknak elejét vegyék.
Mi a feladata a Mikulás segítőjének a hosszú úton?
A válasz: pakolás, pakolás, pakolás. Az adományokat autóba be-, illetve kitenni, megkeresni a megfelelő névre szóló
csomagot, amely sokszor a rakomány legalján található. A ki- és bepakolás folyamatosan váltakozott. 2500 darab
mikuláscsomagon (tömege 1,5 tonna = 128 banános doboz) kívül vittünk még tisztítószereket, papírárut, tartós élelmiszert: cukrot, olajat, lisztet, tésztát, rizst, nutellát, almát stb. Esőben, hóban, fagyban 16-18 tonna összsúlyt mozgattunk meg. Mindezt 34 önkéntessel, autóink közel 1 km hosszú konvojt alkotva haladtak egymás után, és szeltük át
Erdélyt.76 helyen álltunk meg tíz és 120 közötti gyermek várt minket egy helyen. Mindenki kapott mikuláscsomagot,
mikulássapkát, és néhányan kisebb ajándékot.
A sok-sok pakolást teljesen feledtette a gyermekek csillogó szeme, a szeretet, amit
kaptunk, és a napi négy-öt mikulásünnepség. A gyermekek énekkel, műsorral, versekkel, helyenként színdarabbal várták a Mikulást. Mindegyik műsor ugyanarról szólt, de nem volt két egyforma. Számomra elgondolkodtató volt, hogy a
gyermekeket milyen nehéz körülményekből emelték ki, és fontos, hogy mit
tanítanak nekik a nevelők, és ezáltal, milyen emberré válnak. Nehéz sorsok itt
a környezetünkben is vannak. Az ünnep felhívja a figyelmet, milyen jó érzés
segíteni, és szeretet adni. Segítő emberektől, a szűk ismeretségi körömből
vittem adományokat. Harkányból Kis-Kálmán Éva küldött játékokat és más
ajándékokat a gyerekeknek és Csaba atyának. Jövőre azt tervezem, ha módom lesz rá, szeretném ezt bővíteni. Amennyiben a későbbi években lesz lehetőségünk kiutazni, akkor ismét átélhetjük a rengeteg külföldön élő magyar
igazi vendég- és hazaszeretetét; amit az őshazából érkezők kapnak!
Egy történet a korábbi évekből (meséli Gábor): a negyvenes éveit taposó férfi
csillogó szemekkel hallgatta a gyerekek által előadott műsort, és feltűnően tapsolt,
teljesen el volt ragadtatva. A végén odamentem hozzá, kiderítettem az okát: „életében
először találkozott a Mikulással” – felelte áhítattal. (Hóborné Kálmán Anita)

HÚSVÉTI

14:00-17:00 Játszóház és kreatív
gyermekfoglalkoztatás, fafaragás

2018. MÁRCIUS 30. 14:00

16:00-17:00 HANGOLÓ - Nemes László
zenés gyermekszínháza

JÁTSZÓHÁZ ÉS SZÍNHÁZ
MŰVELŐDÉSI

HÁZ - JÁTSZÓHÁZ
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REJTÉLYES MÉRNÖK
Kategóriájában a legjobbnak járó elismerést vehette át Albrecht Ferenc február elején
Budapesten, a magyar keresztrejtvényfejtők napja alkalmából rendezett, díjátadóval
egybekötött versenyen.
A keresztrejtvényfejtők
az országos pontversenyben kezdő, haladó,
mesterjelölt és mester
kategóriában
méretik
meg magukat. Ahhoz,
hogy valaki egy magasabb osztályba jusson,
kategóriájában dobogós
helyezést kell elérnie,
amit az év közbeni legeredményesebb
nyolc
versenyének pontjaiból
számolnak. Mint minden
évben, a február 3-i magyar rejtvényfejtők napja
alkalmából tartották azt
az egyedi versenyt, ahol
a különböző kategóriák
győzteseit hirdették ki. Az idei rendezvényen a 2017-ben
kezdők közül – az összesített eredmények alapján – Albrecht Ferenc vehette át az első helyezettnek járó elismerést. A harkányi önkormányzat műszaki osztályának vezetőjét ezen apropóból kérdeztük.
Már régebben szorosra fűzted a kapcsolatodat a fejtörő feladványokkal?
Harmadikos koromban kezdtem rejtvényt fejteni, az
uzsonnára kapott pénzből először rendre a Fülest vettem
meg. A rejtvények szeretete papámtól származik, nyaranta nála voltam, mindig ámulattal néztem, ahogy fejti őket.
Amikor főiskolás lettem, egy híres keresztrejtvény-készítő, a pécsi Drelicska Attila vitt el a Pécsi Vasutas Keresztrejtvényfejtő Klubba. Velük kezdtem el versenyezni,
a kilencvenes évek végén, és ekkor fogtam keresztrejtvény-készítésbe is. Nagyjából két-három évig országos
lapok számára csináltam rejtvényeket. Többek között – a
szakmában nagyon híres, szintén pécsi – Tiszai Lászlóval,
aki gyakorlatilag életre keltette a magyarországi rejtvényfejtő verseny mozgalmat. Ezután egy majd’ húsz éves
szünet következett, készítéssel egyáltalán nem, rejtvényfejtéssel is csak keveset foglalkoztam. Nemrég vettem fel
újra a ceruzát, és kezdtem elölről a versenyzést – a kezdők
osztályában. Sok egyéb mellett három első helyezésem
született, az éves pontversenyben pedig én jöttem ki elsőnek. Egy fejtőt két dolog azonosít: a neve és a lakhelye.
Budapesten sokkal inkább örültem annak, hogy kimond-

ták: Harkány, mint hogy kimondták a nevemet.
Hogyan néz ki egy verseny?
Mindenki leül, egyszerre bontjuk ki a borítékot és kezdünk
el fejteni. Arra nincs idő, hogy kimenj a mosdóba és elszívj egy cigit, mert akkor máris vesztettél. Amellett, hogy
az idő dönt, nem az a lényeg, hogy a fősort megtaláld,
hanem a hibák száma is fontos. Kimondható, hogy csak
teljesen kitöltött, hibátlan munkával lehet nyerni.
Volt verseny, hogy 15 perc alatt végeztem a két rejtvén�nyel – egy nagy méretű skandinávval és egy hagyományossal –, de volt, ahol fél órát is dolgoztam velük. Meg
kell jegyezni, hogy akadt, amikor csak három másodperc
különbséggel nyertem. Mestereknél van, hogy másfél-két
órát is ülnek a feladványon.
Lehet egy versenyre készülni? Egyáltalán, változik a
rejtvények világa?
Nem, csak mentálisan és fizikailag lehet készülni. Arra a
negyed órára vagy húsz percre ott kell lenni agyilag, nem
lehet elkalandozni. Ez olyan, mint a síverseny, sokszor
másodperceken múlik. Annyit tudsz gyakorolni, hogy
hosszú évekig fejtesz. Ha valami többször előfordul, az
rutinná válik, és rutinból írod be. Például egy ázsiai tó, egy
író vagy egy betegség neve. Pont ezért a rejtvénykészítők arra törekednek, hogy újdonságokat dobjanak be. Ez
lehet akár közéleti aktuális dolog is, amit valaki vagy tud,
vagy nem.
Jellemzően kik versenyeznek?
Meglepő módon az idősebbek, valamint megjelennek a
nagyon fiatalok is. Volt alkalom – Békéscsabán –, ahol általános iskolások is versenyeztek velünk együtt.
De nagyon sok az idős, nyugdíjas, ők rendkívül gyorsak és borzasztó nagy tudásúak. Dr. Harsányi Ernő épp
az időskori aktivitásról írt tanulmányában mutatott rá,
hogy a rendszeres rejtvényfejtés, az elme megmozgatása
egyebek mellett megelőzheti az időskori demenciát, azaz
a szellemi leépülést.
Szó volt korábban egy törekvésről, miszerint Harkányban is rendeznek versenyt. Ez hogy áll?
Épp a most került szóbeli pecsét a megállapodásra. A szüreti fesztivál utáni hétvégén, 2018 szeptember 8-9. között
lesz Harkányban országos rejtvényfejtő verseny, a művelődési házban. Nyolcadikán egyéni, kilencedikén csapat.
Rendes pontszerző verseny lesz, de bárki bejöhet akkor is,
ha nem ROE-tag (Rejtvényfejtők Országos Egyesülete – a
szerk.). Egyéniben legalább száz, csapatban 30-40 résztvevőre számíthatunk. Úgyhogy, versenyzők, készüljetek,
hegyezzétek a cerkátokat!
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FELSZÁMOLJÁK AZ
ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓKAT
Elkezdte felszámolni az illegális hulladéklerakókat az önkormányzat, ugyanis a Dél-Kom által üzemeltetett hulladéklerakóval szemben, az erdőben több szeméthegyet
is találtak a közelmúltban. Ezeket mielőbb eltakarítják,
illetve kérik a helyieket, hogy tájékozódjanak a tavaly
májusban megnyitott hulladéklerakó működéséről.
Ott ugyanis bizonyos súlyhatárig átveszik a felesleges
lomot a városban élőktől. Arra is lehet gyanakodni, hogy
nem helyiek hagyják az erdőben a szemetet, hiszen a
hulladéklerakóban több holmit is ingyen, mennyiségi
korlát nélkül elfogadnak. Az akkumulátort, energetikai
hulladékot, fémet, műanyagot, üveget és szárazelemet
mennyiségi korlátozás nélkül be lehet vinni a telepre.

A zöldhulladékra, lomra, építési törmelékre, növényvédő
szeres illetve festékes csomagolási hulladékra, gumiabroncsra, fénycsőre és fáradt olajra napi és éves men�nyiségi korlátozás vonatkozik. Élelmiszer-hulladékot,
kommunális hulladékot azonban nem lehet bevinni. Az
önkormányzat honlapján a közszolgáltatók menüpont
alatt megtalálhatóak a pontos súlyhatárok. A hulladéklerakó keddenként 13 és 16 óra között, pénteken 8-tól 11
óráig van nyitva. Az üdülőtulajdonosok számára is kedvező, hogy minden hónap harmadik szombatján is, déltől 16 óráig fogadják az ügyfeleket. Azt azonban fontos
tudni, hogy a lakcímkártyát és a hulladékgazdálkodási díj
befizetését igazoló csekket fel kell mutatniuk a lakóknak.

HÁROMSZÁZ FACSEMETÉT ÜLTETNEK HARKÁNY TERÜLETÉN
„Ha kivágsz egy fát, ültess helyette
kettő másikat” – tartja a mondás.
A Harkányi Városgazdálkodási
Zrt. a tavaly ősszel kivágott 28
fát heteken belül mintegy 300
csemetével pótolja. A fürdő területére illetve a város köztereire hegyi juhart, ostorfát, korai
juhart, kőriseket, császárfát illetve hársfákat ültetnek ki. Marosi
András fürdőigazgató emlékeztetett arra, hogy ősszel szükséges volt a
fürdő területén a fakivágás, ugyanakkor
a fák pótlásáról is gondoskodtak. A Harkányi

Városgazdálkodási Zrt. két éve neveli a facsemetéket, amelyek mostanra megerősödtek, és megnőttek már annyira, hogy heteken
belül kiültethessék őket a város
és a fürdő különböző pontjaira.
Az őszi fakivágások nagy visszhangot kaptak Harkányban, bár
arra figyeltek, hogy csak sérült,
alászorult, koronatörött, fagyléces,
odvas erdei fákat vagy túlnőtt díszfákat jelöljenek ki erre a célra. A hűs
árnyat adó egészséges, értékes fákat
pedig megkímélték.

ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOKRA NYERT PÁLYÁZATOT A VÁROS
Mint arról a közmeghallgatáson szó esett, idén már a város két pályázata is támogatást kapott. A napokban bemutatott Digitális Jólét Program keretében elnyert projekt
mellett az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében benyújtott pályázatát is megvalósíthatja
a város. E projekt által az óvodás és iskolás korú gyermekek ismeretterjesztő, kulturális hagyományokat őrző
programokon vehetnek részt. Szakkörökön, versenyeken, táborokon és tematikus napokon keresztül egyebek
mellett a szerteágazó népzenei hagyományokat, illetve a

város kulturális értékeit ismertetik és szerettetik meg a
legfiatalabb korosztállyal is. Az iskolai oktatáson és óvodai nevelésen kívüli foglalkozások nem csak a harkányi
gyermekeket célozzák meg, hanem a szomszédos településeken élő diákokat is, akik utaztatását megszervezik
majd a művelődési házban tartandó rendezvényekre.
A fiatal korosztályhoz tartozó gyermekek megismerkedésével pedig még szorosabbá válhat Harkány város és a
környező települések közötti együttműködés. Mindezek
megvalósítására 25 millió forintot nyert Harkány.

ÜNNEPELJÜK A HÁZASSÁGOT!
Közel két évtizede Angliából indult el a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén
minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Hazánkban
2008 óta tartják számon a Házasság Hetét. Harkányban 2014-ben megduplázódott azoknak a száma,
akik kimondták a boldogító igent, tavaly pedig sikerült 33-ra tornázni és ezzel felülmúlni a 2015-ben és
2016-ban köttetett házasságok számát.
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FÉLÉVZÁRÁS

JÓ ÁTLAG, KEVESEBB HIÁNYZÁS
Az osztályok átlaga 4,00 felett van, annak ellenére, hogy
félévkor keményebben fog a pedagógusok tolla – mondta Kiss József Levente. A Kitaibel Pál Általános Iskola
igazgatója az évközi értékeléssel kapcsolatban leszögezte, a 438 diák tanulmányi eredménye gyakorlatilag
a korábbi években tapasztaltak és az elvárások szerint
alakult. A nagy létszámú osztályok próbára teszik mind
a pedagógusok, mind a gyerekek türelmét és energiáját.
A harkányi iskola hat osztálya bír harminc feletti létszámmal, ám a tanulmányi eredmények ott sem maradnak el
az átlagtól – értékelte az igazgató. Hozzátette, javultak
a hiányzási mutatók, kevesebb igazolatlan hiányzást jegyeztek, mint tavaly ilyenkor.
Félévkor kilenc diák tanulmányi eredménye lett valamely
téren elégtelen, hármójuké több tárgyból is. A legnehezebb tárgynak a matematika, a fizika, a földrajz, az irodalom és az angol bizonyult.
Az alsóból felsőbe került diákok több tantárggyal és
több tanárral találkoznak, mint korábban. A változás a
korosztály számára komoly kihívást jelent, ezért a pedagógusok és szülők is sokszor aggodalommal tekintenek
erre az időszakra.

– Figyelemmel kísérjük a negyedikből ötödikbe átmenet során a gyermekeket, idén azt a megállapítást tettük, hogy összességében az osztályok megtartották az
eredményeiket – mondta Kiss József Levente a tavaly év
végi és az idei félév mutatóit összehasonlító vizsgálatra
mutatva. Régóta igény volt arra, hogy az elvárások vagy
a különböző körülmények miatt segítségre szoruló gyermekek iskolai támogatást kapjanak, ezért decembertől
– a pedagógusokkal és a gyermekek szüleivel szorosan
együttműködő – iskolapszichológus is tevékenykedik az
intézményben.
A továbbtanulással kapcsolatban Kiss József Levente közölte: a nyolcadikosok jelentkezési lapjai már összeálltak,
a tendenciának megfelelően a gyerekek 70-80 százaléka érettségit adó középiskolába jelentkezik. A felvételi
eredmények április elejére válnak ismertté.
Megemlítendő továbbá, hogy tavaly ősszel egy új bútorokkal felszerelt osztálytermet vettek használatba. Februárban pedig elindult a Menő menza program, amely a
beszerzések előkészítésének szakaszában van. Mindezek mellett a kosárlabdapálya lefedése is megtörténik,
mely a testnevelés órákat szolgálja.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÉK
A Kitaibel Pál Általános Iskolában is megünnepelték A magyar kultúra napját. Először egy imázsfilmet néztek meg
megyénk kulturális értékeiről, majd Somogyiné Farkas Mária igazgatóhelyettes mondta el köszöntőjét. A Himnusz
után a diákok adták elő A magyar kultúra napjára készült műsorukat. Komjáthy Jenő Magyar című verséből hallgathattunk részleteket, illetve Dávid Lea népdalcsokorral kedveskedett az ünneplőknek. A nyolcadik osztályosok mezőföldi
néptáncokat mutattak be, Weiner Leó: Peregi verbunk című szerzeményét pedig Nagy Gyula – a zeneiskola vezetője
– előadásában hallgathatták meg a diákok. Az iskola kórusa végezetül Máté Péter: Hazám című dalát énekelte el.
Az intézmény földszinti és első emeleti folyosóján egy, a hungarikumokat bemutató kiállítást is összeállítottak erre az
alkalomra, ahol a szünetekben kisfilmeket vetítettek a hungarikumokról.

MINDEN IGÉNYLŐ MEGKAPTA AZ ÖSZTÖNDÍJ-TÁMOGATÁST
Az önkormányzathoz összesen 26 igénylés érkezett a Bursa Hungarica ösztöndíjra, a képviselő-testület havi 5000
forintot szavazott meg az erre jogosult tanulók számára. 23 már hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal tíz hónapig,
három, még érettségi előtt álló, felsőoktatási intézménybe jelentkezett tanuló pedig 2018/2019 első félévétől kezdődően három tanéven keresztül kapja a havi 5000 forint támogatást az önkormányzattól. Ezt az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő további 5000 forinttal egészít ki a tanulmányi időszakban. Így a harkányi főiskolások, egyetemisták
egy tanévben egyenként százezer forint támogatásban részesülnek.

FÜRDŐBELÉPŐ A KITŰNŐKNEK

5

Érdemes lesz jól tanulniuk a diákoknak, ugyanis – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén fürdőbelépővel is jutalmazzák
azokat, akik kitűnő bizonyítvánnyal zárják a tanévet. A harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola kitűnő tanulói az év végi
bizonyítványuk mellé az önkormányzat támogatásával nyári strandbelépőt is kapnak. Egy idei, hét alkalmas diákbérlet
ára 10 800 forint, a júniusban megszerezhető bérlet viszont szeptember közepéig ennél többször is felhasználható, így
jóval többet spórolhatnak a „szín ötös” tanulók.
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XXXI.
PÉCS-HARKÁNY
ORSZÁGÚTI
FUTÓVERSENY

Térkövezett út, labdafogó hálók valamint új korlát kerül
a sportpálya köré. A mintegy nyolcmillió forintos beruházásnak köszönhetően a játékosok és a nézők is kulturáltabb környezetben élvezhetik a mérkőzéseket, edzéseket. A pályától való távolság, az alkalmazott anyagok
és minőségük is követi a Magyar Labdarúgó Szövetség
speciális előírásait – mondta Marosi András. A Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója szintén az előírásokra
mutatva jelezte, hamarosan egy horganyzott anyagból
készülő korlát is létesül a nagy futballpálya köré.
Hozzátette, mindezek mellett felújítják illetve új helyre is felszerelnek labdafogó hálókat. A munkálatok – az
időjárás függvényében – várhatóan április közepére fejeződnek be. A harkányi focisták a megyei első osztály
tabellájának utolsó előtti helyén zárták a bajnokság félidejét, a Boda elleni kötelező győzelem után a PEAC csapata felett – meglepően – 0:2 arányban diadalmaskodva.
A bajnokság első tavaszi fordulójában idegenben, Pécsváradon játszanak, február 24-én; hazai pályán március
4-én lépnek először fűre, a siklósiakat látva vendégül.

Március 4-én, vasárnap rendezik meg az idei Pécs – Harkány futóversenyt. A futók rajtja 11 órakor, a PVSK-sportcsarnoknál, a kerékpárosoké pedig tíz perccel korábban,
10:50-kor lesz. A táv mindkét versenyszámban 25 kilométer. A nevezők a Pécs-Harkány Facebook-oldalon,
valamint a www.pvsk.hu honlapon tájékozódhatnak a
verseny részleteiről. Pécs és Harkány, valamint a gyógyfürdő már majdnem a kezdetektől támogatja a versenyt,
a Decathlon pedig már második éve névadó főszponzora a rendezvénynek. A versenyt először az 1970-es évek
közepén, a PVSK tájfutói szervezték meg, hogy a téli
felkészülés felmérőjeként lefussanak 25 kilométert. Így
indultak el a PVSK-csarnoktól a harkányi gyógyfürdő bejáratáig. A beérkezés után egy közös fürdéssel lazították
ki a fáradt izmaikat. A következő években csatlakoztak
hozzájuk a környékbeli atléták. A február utolsó hétvégéjére eső felmérőknek már 35-40 fős csoport vágott
neki. A komlói maratonfutók még hozzátettek húsz kilométert ehhez a távhoz, mivel ők már futva érkeztek
városukból. Az 1980-es évek elején a Melitta Szabadidő
SE – melynek vezetői szintén PVSK-s tájfutók voltak –
verseny keretei között hirdette meg a futást. Az első hivatalos versenyt 1984. február utolsó vasárnapján rendezték meg. A 2000-es évek elejétől a PVSK atlétikai
szakosztálya is bekapcsolódott a versenyszervezésébe,
s nemsokára ötszáz fölé emelkedett az indulók száma.
A váltóverseny bevezetésével még vagy háromszázzal
emelkedett a létszám. Az időpont is változott – a február
végi hideg időket kikerülve –, március első hétvégéje már
barátságosabb időjárással fogadja a versenyzőket.

VIGASZÁGON LETTEK ELSŐK
A HARKÁNYI FOCISTÁK
A siklósi Kanizsai Dorottya Általános Iskola sportcsarnokában rendezték meg az U13-asok labdarúgótornáját január utolsó hétvégéjén, ahol a harkányi csapat is pályára
lépett. A korábban Liliput Kupa néven futott versenyt
második éve Kanizsai Kupaként rendezik meg, immáron
a megyei csapatok mellett horvát együttesek részvételével. A 13 csapat közül a harkányi fiatalok a vigaszág
győzteseként a torna hetedik helyén zártak. Harkány a
csoportjában Siklós második csapatát 2:9 gólaránnyal
győzte le. A dobogó tetejére Marsonia került, második
Donji Miholjac együttese lett, a két siklósi csapat egyike
pedig a harmadik fokra állhatott fel.

MÉG CSAK GÓLT SEM KAPTAK!
Február 10-én a városi sportcsarnokban bonyolították le a Magyar Labdarúgó Szövetség által a téli időszakra az U13-as
és az U15-ös korosztály számára kiírt futsalbajnokság harmadik fordulóját. A nap során az U13-as csapat előbb 10:0
arányban múlta felül a Pellérd gárdáját, majd 8:0-ra verte a villányi együttest, s jelenleg 18 ponttal vezeti a tabellát.
A csapat a három fordulóban összesen 62 gólt rúgott, és egyetlen egyet sem kapott! Gergics Zorán Márk 16, Tavali
Martin Richárd 13, Prenkpaljaj Belián 11, míg Sőrés Benjámin 6 alkalommal talált eddig a hálóba. Az U15-ös gárda a
Beremendet 11:1, a Pellérdet 5:0 arányban győzte le, s szintén a csoport élén áll, 18 ponttal, 49 lőtt és 8 kapott góllal.
A góllövő listát Fésűs Krisztián vezeti 25 találattal, harmadik Tavali Martin Richárd 12, negyedik Gottlieb Gergő 6 góllal.
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