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TELT HÁZ
Harkányban élő és dolgozó fi atalok 
kaptak ösztöndíjat, a vállalkozová 
válást külön is díjazták. 

Év végén megteltek városunkban a 
szálláshelyek; programokkal várták a 
vendégeket.

Visszatekintés 2019-re, 
előrenézés 2020-ra. 
Interjú a polgármesterrel.
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Kiemelt időszak a szállodákban a karácsonyi és a szil-
veszteri ünnep, a dél-baranyai szállodák ilyenkor meg is 
telnek, sőt van, aki már távozáskor lefoglalja a következő 
évre a szállást. 
A karácsony a legtöbb háziasszony számára a vég nélküli 
készülődést jelenti. Ebbe nem csupán a főzés, a sütögetés 
tartozik bele, de a lakást is megfelelően fel kell készíteni 
a többnapos ünnepre, takarítás, fenyőfaállítás és díszítés, 
hogy csak a legfontosabbakat említsük. Akkor még nem 
beszéltünk az otthon szaladgáló gyerekekről, akik a téli 
szünet hevében színes programokat követelnek maguk-
nak.
Sokan vannak olyanok, akik szeretnék elkerülni a stresz-
szes helyzeteket, mások a közös családi együttlétet kere-
sik akkor, amikor változtatnak a bevett szokásokon, és a 
karácsonyt egy szállodában töltik.
– Hosszú évek óta kiemelt időszak a karácsonyi ünnep, 
3–4 évvel ezelőtt viszont annyiban változtak a vendégek 
szokásai, igényei, hogy már 24-én érkeznek és a szentes-
tét is a szállodában töltik – mondta Végi János, a Harkányi 
Turisztikai Egyesület elnöke, szállodatulajdonos.
Mint utalt rá, korábban december 25-e volt az ünnepi 
csomagajánlatok első napja, azonban azt tapasztalták, 
hogy a vendégek már 24-én szerettek volna beköltözni. 
Akadnak 18–20 fős családok, nagyobb baráti társaságok, 

TELTHÁZ

köztük olyan visszatérő vendégek is, akik már távozáskor 
lefoglalják a következő évre is a szállodai szobát.
– Tavaly volt olyan, hogy nálunk már nem volt hely és 
máshol próbáltam szállást foglalni a vendégnek, de min-
denkinél telt ház volt. Ilyenkor decemberben nagyon ne-
héz helyet találni, éppen ezért sokan már márciusban, 
vagy még előbb lefoglalják a szobákat – magyarázta Végi 
János.
A legtöbb hotelben a vendéglátók teadélutánokkal, élő-
zenés programokkal igyekeznek meghitté tenni az ünne-
pet a vendégeknek. A szállodai karácsonyozás felér egy 
kiadós pihenéssel, hiszen a séfek kitűnő ünnepi fogások-
kal készülnek, a wellnessben egymást érik a szaunafel-
öntések, tökéletesen lehet relaxálni a jakuzziban, és a 
medence partján egy könyvbe feledkezve elfelejthetjük, 
mennyire hajtós volt az egész év.  (www.bama.hu)
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Harmincöt fiatal kapott ösztöndíjat az év végén Harkány-
ban, a „Harkányban élni jó! – Esély Otthon Harkány-
ban” elnevezésű projekt keretében. 
Az ösztöndíjakkal – melyre 18 és 35 év közötti fiatalok pá-
lyázhattak – a városban letelepedőket és helyben munkát 
vállalókat, a Harkányban induló vállalkozásokat, valamint 
az itt élő és új munkahelyet létesítőket támogatják.
A Harkányban letelepedők és munkát vállaló pályázók 
havi 20 ezer forint vissza nem térítendő támogatást 
kaptak, ehhez csupán igazolniuk kellett, hogy Harkány-
ban dolgoznak, vagy jövőbeni munkáltatójuknak írásban 
kellett nyilatkoznia arról, hogy mikortól foglalkoztatja a 
pályázót. 
Emellett a támogatást igénylőknek vállalniuk kellett, 
hogy három hónapon belül Harkányba költöznek és ál-
landó bejelentett harkányi lakóhelyet létesítenek.
Azokat, akik Harkányban vállalkozást indítanak és egy 
évig biztosítják saját foglalkoztatásukat, 150 ezer forinttal 
támogatták, a Harkányban élő és új munkahelyet létesí-
tők pedig havi 15 ezer forint vissza nem térítendő támo-
gatást kaptak. (www.harkanyihirek.hu)

ÖSZTÖNDÍJAT KAPTAK A FIATALOK

A harkányi önkormányzat kezdeményezésére átalakul 
a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal. Mint arról dr. 
Markovics Boglárka hivatalvezető tájékoztatott, a közös 
hivatalhoz tartozó települések – Szava, Márfa és Dráva-
szerdahely – Harkány felvetését elfogadva szintén más 
hivatalokhoz csatlakoznak. – Szava és Márfa települések 
minden érintett egyetértésével a jövőben a Nagyharsányi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz fognak tartozni, a lakók 
pedig részben helyben, részben a hivatal túronyi kiren-
deltségén intézhetik szociális, adózással kapcsolatos és 
egyéb ügyeiket. A drávaszerdahelyi önkormányzat szin-
tén távozik a harkányi közös hivataltól, ők a Kovácshidai 
Közös Önkormányzati Hivatal ellátási területéhez tartoz-
nak. Arra a kérdésre, hogy miért támogatták a közös hiva-
tal átalakítását, dr. Markovics Boglárka elmondta: ennek 
kizárólag szakmai okai vannak. – Harkány, a több nagy 
méretű – köztük milliárdos nagyságrendű – projektjeivel, 
aktív beruházási tevékenységével, az önkormányzati cé-
gekkel, komoly közbeszerzésekkel teljesen más szakmai 
hozzáállást és szakértelmet igényel, mint a kistelepülési 
önkormányzatok. 
A harkányi hivatalban a városi önkormányzatot érintően 
a cél, hogy minél inkább specializált, egy-egy területet 
a legapróbb részletekig ismerő ügyintézők legyenek. A 
kistelepülési önkormányzatok esetében ezzel szemben 
olyan szakemberekre van szükség, akik átfogó ismeretek-
kel rendelkezve, komplexen tudják segíteni a polgármes-
terek munkáját. Ezt a kettős feladatot a közös hivatal az 
elmúlt időszakban egyre kevésbé tudta biztosítani. 
(www.harkanyihirek.hu)

ÁTALAKUL A HIVATAL 

Folyamatos a szociális alapon igényelt tűzifa kiszállítása 
– tájékoztatta lapunkat Remmert Ferenc. Mint Harkány 
alpolgármestere részletezte, a 80 köbméter, állami tá-
mogatásból beszerzett tüzelőre eddig több mint hatvan 
háztartás jelentkezett.
Az önkormányzat idén is kész az állami támogatásból 
rendelkezésre álló keretet saját forrásából kiegészíteni, ha 
az igénylők száma ezt indokolttá teszi – mondta Remmert 
Ferenc, hozzátéve: a beérkező igényeket első körben a 
szociális bizottság bírálja el. A testület által is jogosnak 
ítélt támogatást – az egy köbméter felkuglizott tüzelőt – 
az önkormányzat díjmentesen szállítja ki.
Még be lehet adni az önkormányzatnál az igényeket. A 
bizottság rendszeresen ülésezik annak érdekében, hogy a 
tüzelőt minél hamarabb megkaphassák a rászorulók.
Harkány képviselő-testülete az idei télre vonatkozó tá-
mogatás kapcsán megemelte a szociálisan rászorulók kö-
rének jövedelemhatárát, így az jogosult a köbméter szo-
ciális célú tűzifára, akinek az öregségi nyugdíja nem éri el 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 253 
százalékát, azaz 72.105 forintot, illetve aki egyedül él vagy 
gyermekét egyedül neveli és a jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 344 százalékát, azaz 98.040 forintot. 
(www.harkanyihirek.hu)

FOLYAMATOS A TŰZIFA KISZÁLLÍTÁSA A 
RÁSZORULÓKNAK

Az ütemterv szerint halad, így január végével jelenti kész-
re a kivitelező az őstermelői piac felújítását, a tavaszi hó-
napokra pedig már az árusok is beköltözhetnek.
A munkálatok január végi mérföldköve még nem jelenti 
a piac teljes elkészültét, ugyanis kezdetét veszi egy fo-
lyamat, mely az esetleges hibákat, hiányosságokat tárja 
fel és pótolja. A város képviselő-testülete ezt követő-
en 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 forint-
ból felújított felülete, épületei várhatóan gátat szabnak 
az üdülőterületen – finoman szólva nem európai módon 
– burjánzó közterület-foglalásnak, mely amellett, hogy a 
szabálytalan, a megállásra késztetett autók miatt rend-
re balesetveszélyes helyzetet teremtett, a zöldfelületet is 
felemésztette.  A projekt során L-alakban kerül felújításra 
a piac azon sarki területe, mely a buszmegállóval érintke-
zik. Ennek megfelelően a Bajcsy-Zsilinszky utcától a busz-
pályaudvar körüli, a helyi termékeket értékesítő árusító 
felületek, valamint a rá merőleges, elavult épületek egé-
szen az Ady Endre utcán lévő pékségig öltenek új formát.
A felújításokkal érintett a szervizcsarnok őstermelői piac 
felőli része is, ahol raktárak mellett hűtő- és mérlegház 
létesült, de helyet kapott egy vizesblokk is. 
(www.harkanyihirek.hu)

TAVASZRA ELKÉSZÜL AZ ÚJ PIAC
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A városban tavaly több nagy-
beruházás is megvalósult, 

egyebek mellett megú-
jult a Zsigmondy sétány, 
megnyitott a fürdő meg-
újult II-es épületében az 
új wellness részleg. Az 
év végével pedig máso-

dik ciklusát kezdte meg 
Baksai Endre Tamás pol-

gármester, akit arra kér-
tünk, értékelje az elmúlt idő-

szakot. 

Eltelt két hónap az új képviselő-testület megalakulása 
óta, mik a legfontosabb változások?
- A polgármesteri szavazatok megerősítettek minket ab-
ban, hogy jó irányba haladunk. Úgy vélem, hogy a kép-
viselő-testület összetételéből is arra lehet következtetni, 
hogy az irányvonalakat tartani tudjuk, és remélhetőleg 
zavartalanul dolgozhatunk tovább. A testületnek két új 
tagja van, s mindkét képviselő eléggé dinamikusan végzi 
a munkáját ahhoz, hogy a tőlünk megszokott módon tud-
juk a város ügyeit vinni. Több testületi ülésünk is volt már, 
s úgy gondolom, a folytonosság adott, a feladatokat, az 
ügyeket pedig hathatósan megoldjuk. A változások közül 
az egyik kiemelkedő, hogy a harkányi önkormányzat kez-
deményezésére megszűnt a közös önkormányzati hivatal. 
A társtelepülések – Szava, Márfa és Drávaszerdahely – el-
fogadták az átalakulási szándékunkat, és kiváltak a közös 
önkormányzati hivatalból. Az átadás-átvételi folyamatok 
még néhány hónapig eltartanak, és addig némi többlet-
munkát is igényelnek a hivatal munkatársaitól, viszont 
ezután a hivatal csak harkányi ügyekkel fog foglalkozni.
Milyen lesz a 2020-as év költségvetése?
- A mostani időszak egyik legfontosabb feladata az idei 
költségvetési rendelet elkészítése és elfogadása. Tovább-
ra is elmondható, hogy Harkány költségvetése stabil, a 
fejlesztési tartalékaink pedig egyensúlyban vannak a ki-
adásainkkal. Ebben az önkormányzati ciklusban is arra 
kértük a testületi tagokat, hogy fontossági sorrendet ál-
lítva gyűjtsék össze az elvégzendő feladatokat. Így tud-
juk ugyanis azt biztosítani, hogy a városban folyama-
tosak legyenek a fejlesztések. Mindemellett persze 
arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a la-
kosság számára korábban kialakított támo-
gatási rendszer is folytonos legyen. A stabil 
kö l t -

ségvetés eredménye, hogy folytatódni tud a helyi la-
kosság számára a szociális tűzifa program, a karácsonyi 
csomagok adományozása, a diákok nyári ingyenes belé-
pőjegye a strandra, az ingyenes parkolási bérletek, vala-
mint a tavaly bevezetett beiskolázási támogatás biztosí-
tása is. 
Milyen fejlesztések várhatóak 2020-ban?
- A beruházások terén külön kell választani a kis- és kö-
zepes munkálatokat, valamint a nagy beruházásokat. A 
város mozgatórugója a fürdő, melynek fejlesztése kiemelt 
feladat mindenki számára. Miután a II-es épület rekonst-
rukciója elkészült, most a fürdő hármas medencecsarnoka 
épül, melynek elkészülése után végre lehet télen is stran-
dolni majd Harkányban. Tavaly október elején adtuk át a 
területet a kivitelezőnek, a munkálatok pedig nagyság-
rendileg másfél évet fognak igénybe venni. Ebben már új 
wellnessfürdő lesz, több csúszdával és élményelemmel. A 
fejlesztés következő része a kültéri gyermekvilág megépí-
tése, mely kapocs lesz az élményfürdő és a csúszdapark 
között. Mindez 3,3 milliárd forint kormánytámogatásból 
valósul meg. A következő három évben tehát ezeket a lé-
tesítményeket fogjuk megépíteni és beüzemelni. 
A közepes méretű projektek körében az őstermelői piac 
felújítása kezdődött meg, mely a tavaszi hónapokra 
nyúlik át, és amit a sorban a gépállomás területének re-
konstrukciója követ. A szóban forgó két projekt terveink 
szerint az év végéig elkészül. A lakossági visszajelzések 
alapján tervezett munkákra nagyobb súlyt fektetünk az 
idei évben, így a gépállomás környezetére és az ott élők 
igényeire is fi gyelünk. Ezeknek a munkáknak biztosítani 
fogunk forrást az idei évi költségvetésében. Mindemellett 
az önkormányzat egyik fő célja, hogy a jelenleg futó pá-
lyázatokat minél hamarabb befejezzük és elszámoljunk. 
A 2014-2020-as pályázati ciklus utolsó évében a források 
húsz százaléka van még bent a pályázati rendszerben, te-
hát várhatóak új kiírások, így ezekre felkészülünk, és ha 
lehetőség nyílik, minél hamarabb beadjuk rájuk az immá-
ron készen álló pályázati anyagunkat.
A fürdőben folyamatosak a fejlesztések, a város köz-
területei megszépültek, sikeresek voltak a rendezvé-
nyek. Azonban ezt meg kell ismertetni a nagyközön-
séggel is. Marad idő, energia és forrás a marketingre?

- Természetesen továbbra is kiemelt feladatként 
kezeljük a marketingtevékenységet, a jövőben 

azonban e téren is változtatunk. Mindenek előtt 
fontos, hogy a költségvetésünk szerves 
részét képezi a v á r o s 
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civilszervezeteinek támogatása, legyen szó sportról, 
kultúráról vagy éppen turizmusról. A helyi turisztikai 
egyesület az eddigi pályázatainak köszönhetően jelentős 
anyagi támogatásban részesült az önkormányzattól, 
azonban a szóban forgó pályázat 2019 decemberével 
lejárt. Terveink szerint a Tourinform Iroda a jövőben a 
művelődési házhoz kerül, mivel tapasztalataink szerint 
az oda látogatók általában a helyi rendezvényekről, 
szolgáltatókról érdeklődnek. Célszerű, hogy a Tourinform 
Iroda ahhoz az intézményhez tartozzon, amely napi 
szinten a legaktuálisabb információkkal szolgál ezen a 
területen. A turisztikai egyesület egyéb szolgáltatásai 
pedig a fürdő égisze alatt fognak működni. A fürdőben 
egyébként elkezdték az előkészítését egy olyan utazási 
iroda felállításának, mely a beutaztatástól a marketingen 
át egy kézben fogja össze a turisztikai feladatokat. Az 
utazásaikat tervező vendégek így itt is a legaktuálisabb 
intézménnyel szorosan együttműködő szervezettől 
kaphatnak majd információkat. A cél az, hogy a főutcán 
a fürdő irodaépületében egy magas szintet megcélzó 
hotelt alakítson ki a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. A tervezési 
fázisban vagyunk ezen az úton, de az alapkoncepció 
adott. Ma már igény van arra a magas szintű szálláshely-
szolgáltatásra, ahol a vendég a fürdővel közvetlen 
kapcsolattal rendelkező szálláshelyen tud pihenni. A 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. így magas szintű szálláshellyel, 
utazási irodával és megújult szolgáltatásokkal fogja 
megcélozni a vendégeket.  
(www.harkanyihirek.hu, www.bama.hu )

Díjakban is bővelkedett a tavalyi év
Harkány a tavalyi Virágos Magyarországért környezet-
szépítő versenyben regionális fődíjat kapott. A Harkányi 
Gyógyfürdő megszerezte az Év Fürdője díjat is, valamint 
szintén a tavalyi év eredménye, hogy az elérhető legma-
gasabb, ötcsillagos minősítést kapta a Harkányi Gyógy-
fürdő a Magyar Fürdőszövetség minősítő eljárásán.
– Mindegyikre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ezek az 
elismerések hosszú munka eredményei. 2015-ben a vá-
rosgondnokság még az önkormányzat alárendelt szerve 
volt, viszonylag kis költségvetéssel, nagyon sok közfog-
lalkoztatottal, így éppen hogy csak el tudta látni a felada-
tait. Mi önálló céggé szerveztük át, amely nagyobb saját 
árbevételt is realizál bérmunkákból, költséghatékonyab-
ban működik . Jelentős gépberuházások történtek, a frek-
ventált turisztikai területeken szinte zajmentes elektro-
mos gépekkel gondozzák a területeket.
Virágkertészetet hoztak létre, amely évente több mint 
50 ezer tő virágot nevel, ez meg is látszik a városon és 
a fürdőben is.
– A fürdőben is tudatos átszervezések történtek, a vezér-
igazgatói struktúráról áttértünk az igazgatóságra. Ebben 
egyébként Harkány éllovas volt, ugyanis tudomásom 
szerint mi voltunk az elsők az országban, ahol ezt a há-
romtagú igazgatóságot bevezette a tulajdonos önkor-
mányzat. Mára már több önkormányzati tulajdonú fürdő 
– mint például a hajdúszoboszlói és a makói – élén több-
tagú igazgatóság áll.  (www.bama.hu)
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FOTÓ ÉS SZERKESZTÉS: NYIRATI PIUSZ
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Farsangunkat január utolsó vasárnapján rendeztük meg a 
harkányi művelődési házban. Minden év egyik fénypontja 
a harkányi egyházközösség számára a hittanos farsang, 
egy olyan délután, ahol többségében óvodás és általános 
iskolás, hittant tanulók vesznek részt szüleikkel, szeret-
teikkel együtt. Ez a délután Róluk szól, a farsangi jelme-
zek varázsáról, az önfeledt játékokról, táncról, tomboláról, 
finom szendvicsekről, süteményekről és italokról – min-
denről, ami egy farsanghoz tartozik.
Célunk volt, hogy egy felejthetetlen élménnyel gazdagod-
janak a gyermekek, hogy erre a napra évről évre sokan 
készüljenek és sokan emlékezzenek. Új barátságok kö-
tődjenek, régebbiek mélyüljenek el, családok hangolódja-
nak össze – ez mind tervezhető volt a szervezők részéről. 
Ez a farsang viszont ennél is több volt, érezhető volt Isten 
szeretete, hogy ebben a kis városba jelen van egy össze-
tartó közösség, melynek tagjai számíthatnak egymásra. 
A korábbi évekhez képest kiemelkedő újításként említhe-
tők maguk a szervezők – az Ifjúság és a Tanácsosok Tes-
tülete -  az ők egészségtudatosabb és környezetkímélőbb 

HITTANOS FARSANG 2020

hozzáállása, mely megnyilvánult például a gyümölcsök 
osztásakor, illetve a névre szóló poharak használatának 
bevezetésekor. A tombola főnyereményét, egy kerékpárt, 
Reidl Roland nyerte, akinek szívből gratulálunk!
Köszönettel tartozunk minden süteményt, tombolatár-
gyat, segítséget és egyebeket felajánlónak!
Támogatóink: Ametiszt Hotel, Buffalo Pizzeria, Buru csa-
lád, Brun Kert Kft., Csontos család, Dobi család, Éva Cuk-
rászda, Hanna Kézműves Cukrászda, Harkányi Gyógy- és 
Strandfürdő, Harkányi Posta, Harkányi Római Katolikus 
Plébánia, Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport 
Központ, Hellas Étterem, Irka-Firka Papír- és Játékbolt, 
Kígyó Gyógyszertár, Kiss Tamás és családja, Kovács Ká-
roly, Lídia Hotel Wellness & Étterem, Manulek család, Ma-
rica Családi Étterem, Monostori Zsolt és családja, Nyirati 
Foto és Video, Ormánsági Halászcsárda, Poller Optika, 
Prenkpaljaj család, Remmert család, Sárközi család, Sé-
tány Étterem, Simon Csaba, Szalacsi család, Sziget Csárda, 
Szinyei Kerékpárbolt, Tenkes Dekor, Zeller Fodrászat

Harkányi Katolikus Ifjúság

Az ország egyik legnagyobb rehabilitációs intézete a négy 
éve rentábilisan működő Harkányi Termál Rehabilitációs 
Centrum, mely évente közel 10 000 beteg ellátását vég-
zi. A gyógyító munka zöme az intézmény „szívében”, a 
negyven éve üzemelő Balneológia Intézetben zajlik. Az 
intézmény vezetősége kiemelt faladatának tekinti a be-
tegellátás színvonalának növelését, ezért célul tűzte ki az 
épületkomplexum folyamatos felújítását, korszerűsítését.
A 1979-ben épült épületszárny az elmúlt évtizedekben 
átesett ugyan részleges felújításokon, korszerűsítéseken, 
de ezek a munkálatok vagy csak épületrészekre korlá-
tozódtak, vagy a mára már elavult üzemeltetést biztosí-
tották. Az intézmény legnagyobb betegforgalmat lebo-
nyolító egysége az elmúlt évben így indokoltan került 
felújításra. A felújítás érintette a külső megjelenést, mely 
homlokzat-felújítással, a nyílászárók korszerűkre cseré-
lésével és a bejárat korszerűsítésével valósult meg. Ezen 
kívül új megjelenést kapott a belső tér is, csúszásmentes 
padlóburkolat, teljes festés és nyílászárócsere megvaló-
sításával.
A beruházás közel bruttó 115 millió forintot tett, ki mely-
hez 40 millió forint vissza nem térítendő támogatást ka-
pott intézményünk az EMMI-től. A felelős gazdálkodás 
eredményeképpen rendelkezésre álló források felhasz-
nálásával tudott így megvalósulni ez a beruházás. Mind-
ez nemcsak a betegellátás színvonalát hívatott emelni, 
hanem a korszerű műszaki tartalommal az épületszárny 
üzemeltetését is hatékonyabbá teszi és a komfortfokát 
is növeli, mind az ott dolgozók, mind az ellátott betegek 
megelégedésére.

HARKÁNYI TERMÁL 
REHABILITÁCIÓS CENTRUM 

,
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A pécsi székhelyű 
Kosztolányi Dezső 
Céltársulás támoga-
tásának köszönhe-
tően iskolánk húsz 
diákja és négy pe-
dagógusa vajdasági 
testvériskolánkban, 
Péterrévén vendé-

geskedett december 2-6. között. A vajdasági küldöttség 
márciusi látogatását viszonoztuk ez alkalommal. A több 
mint tíz éve élő testvérkapcsolatnak köszönhetően a har-
kányi gyerekek többsége jó ismerősként, barátként üd-
vözölte a vendéglátó diákokat és családjukat. Közös ta-
nítási órák, adventi kézműves foglalkozás és vetélkedő, 
játékos sport- és ügyességi verseny, közös dal és tánc, 
újvidéki kirándulás tette érdekessé, színessé a progra-
mot. Bár már sokszor hallottuk, ott akkor sokkal többet 
jelentett a közismert dal, és megható volt látni és hallani, 
ahogy a harkányi és a délvidéki magyar gyerekek a bú-
csúesten együtt énekelték: „történjen bármi, amíg élünk 
és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.”
Megható műsort adtak iskolánk gyógypedagógiai neve-
lésben-oktatásban részt vevő tanulói pedagógusaikkal 
együtt a harkányi Patróna Egyesület által szervezett mű-
soros esten, a helyi református templomban. A gyerekek 
után egy siklósi kórus adott az ünnepi hangulatot előké-
szítő műsort, majd az egyesület tagjai szeretetvendég-
ségre invitálták az esemény résztvevőit.

Az iskolai karácsonyi készülődés kedves színfoltja volt 
az idegen nyelvű karácsonyi köszöntő. Decemberben az 
utolsó tanítási napon a tornateremben gyülekezett az 
egész iskola. A jelképes karácsonyfa előtt angol, horvát 
és német nyelvű ünnepi dalokkal köszöntötték a gyere-
kek egymást és tanáraikat, majd a Csendes éj című dal 
hangzott el három idegen nyelven, végül közel ötszázan 
énekeltük magyarul. Folytatásként jutalmat vehettek át 
azok a tanulók, akik az első félévben elismerésre méltó-
an dolgoztak, tanulmányi vagy sportversenyeken, a kul-

turális vagy közösségi tevékenységekben nyújtottak 
kiemelkedő teljesítményt. Az idei évben a Bap-

tista Szeretetszolgálat ajándékcsomagjaival 
is örömet szerezhettünk rászoruló diákja-

inknak. 
Az iskolai karácsonyi műsort a harma-
dik osztályosok adták elő a művelődé-

A pécsi székhelyű 
Iskolai Hírek

si ház színpadán. Ez ebben az évben is három előadást 
jelentett, mert az alsó és a felső tagozat tanulói egyszerre 
nem férnek el a nézőtéren, és a harmadikosok a szüleik-
nek is előadták műsorukat.
Harkány város kulturális ér-
tékeinek erősítése az okta-
tásban címmel valósítja meg 
egy EFOP-pályázat program-
ját településünk önkormány-
zata. Partnerként a környék-
beli iskolák is részt vesznek a 
rendezvényeken. A több fél-
éven át tartó programsoro-
zat témái az egészséges élet-
mód, a pénzügyi tudatosság 
és a jogi ismeretek. E témákat 
feldolgozó foglalkozásokon vettek részt decemberben és 
januárban is a helyi iskolásokon kívül a drávaszabolcsi, 
a kémesi iskola tanulói, valamint a siklósi Batthyány, a 
Kanizsai, a Táncsics gimnázium és a Szent Imre katolikus 
iskola diákjai. A témanapokat minden alkalommal vetél-
kedő zárja, a programsorozat végén az iskolákat díjazzák .
Január közepén rendezték meg a II. Spartacus Kupa egyéni 
ifj úsági sakkversenyt, Pécsváradon. A megmérettetésen 
közel harminc asztalnál folytak a küzdelmek. A harkányi 
iskola tanulói közül korosztályaikban a következő ered-
mények születtek: Holdosi Luca I. hely; Schneider Bianka 
és Barkó Márton IV. hely; Nemes Dániel VII. hely.

A magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepély kez-
deteként az iskola ötszáz fős közössége együtt énekelte 
a Himnuszt az iskolai zenekar kíséretével.  Ezután a ze-
neiskola tanárai és növendékei adtak színvonalas műsort, 
melynek során áttekintették a magyar zene korszakait és 
jelentős személyiségeit Erkel Ferenctől Kocsár Miklósig. 
A zeneiskolás diákok Szőnyi Erzsébet, Szokolay Sándor, 
Bárdos Lajos, Bartók Béla, Kodály Zoltán és más zene-
szerzők műveit játszották el hangszerükön, illetve énekel-
ték szólóban és kórusban. Az idei tanév első féléve január 
24-ig tart, a diákok január 30-án vagy 31-én vehetik kézbe 
a félévi értesítőjüket. A félévi szülői értekezlet időpontja 
február 3-a 16 óra az alsó, illetve 17 óra a felső tagozaton. 
A zeneiskolai farsangi növendékhangversenyt február 
20-án 17 órakor tartjuk a művelődési házban. A 
farsangi karnevált február 21-ére és 22-ére szervezi a 
diákönkormányzat és a szülői munkaközösség.
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Az emberek többsége szeret fürdőbe járni. Különösen 
a hidegebb napok beköszöntével esik jól a meleg vizes 
medencében elpilledve hallgatni a közelben pihenők be-
szélgetését. A figyelmemet egy fehér hajú és egy kopasz, 
szemüveges úr tőlem egy méterre zajló beszélgetése kö-
tötte le; látszott róluk, hogy nem először találkoztak.
– A családdal minden rendben? – kérdezte a fehér hajú.
– Természetesen. Van egy fiam és egy lányom, mind-
kettőnek saját családja, és van három unokám is. A le-
ányom pszichológusnak tanult, a vőm gyermekorvos, a 
fővárosban laknak, rengeteget dolgoznak, pedig megvan 
mindenük. Amikor gyermekek voltak, taníttattuk őket, 
az egyetemi évek alatt mi fizettük az albérletet, a nyári 
kirándulásokat, és mire eljött a párválasztás ideje, mind-
egyiküknek saját lakást vettünk. A nászajándék a fiamék-
nál egy sportautó volt, a lányomék Dél-Amerikában töl-
tötték a mézesheteket.                                         
- Ha nem vagyok indiszkrét, megkérdezhetem, honnan 
volt minderre pénzük?               
 – Én egy külkereskedelmi vállalatnál voltam vezérigaz-
gató, tűrhető fizetés mellett beutaztam a fél világot, ami 
nem került egy fillérembe se. Nekünk már akkor bejáró-
nőnk volt, amikor az még nagy divatnak számított.                            
 – A családját azért elvitte magával néha?     
– Sajnos az nem fordulhatott elő, a gyerekeknek az anyjuk 
mellett kellett maradniuk, a vállalati vezetőség tagjaival 
illetve a titkárnőmmel utaztunk. Rengeteg divatcikket 
hoztam haza az útjaimról, a feleségem soha sem mél-
tatlankodott, színházba jártunk, és minden évben lega-
lább egyszer körbejártuk a Balatont. A családi ünnepeket 
rendben megtartottuk, már amikor a vállalati teendőim 
megengedték az együttlétet. 
– Hol van most a felesége? 
– A kislányomnak négyhónapos a kisfia, a feleségem ve-
lük van, én pedig mint házőrző, most egyedül, nyugalom-
ban múlatom az időt.
– A gyermekei, az unokái nem hiányolják?  
– Nem tudom. Korábban hívtak magukhoz, de miután 
többször visszautasítottam a meghívást, mostanság már 
kétévente, ha találkozunk. 
– Ha most megjelenne egy jó tündér és teljesítené egyet-
len kívánságát, mi lenne az? 
– Így, közel a nyolcvankettőhöz, nagyon szeretném, ha is-
mét együtt lenne a család. 
– Amikor együtt volt a család, akkor nem gondolt arra, 

OSTOBÁK…

hogy a sok távollét miatt egyszer egyedül is maradhat?
– Gondoltam rá, de nagyon szerettem őket, kiegyensú-
lyozott, boldog életet éltünk, azt csináltak, amit akartak, 
soha semmit nem kértem tőlük számon. 
– Úgy gondolja, hibát követett el?  
– Igen!  
– Miért nem változtatott a dolgon? 
– Mert ostoba voltam, nagyon ostoba. Elfelejtettem ma-
gam mellett tartani azokat, akiket a legjobban szerettem, 
és amikor elindultak a saját útjukon, nem mentem velük, 
mint az édesanyjuk. 
– Magával mi történt, hogy maga is egyedül van? – kér-
dezte a kopasz férfi.                              
– Nekem két lányom van és szintén három unokám, ná-
lunk szigorú rend és fegyelem van a mai napig. Nálam azt 
csináltak, amit mondtam; tanulni nem akartak, hát meg-
tanultak keményen dolgozni. Nekem bádogos a szak-
mám, a lányok az anyjuknak segítettek, ásták a kertet, 
kapálták a krumplit, etették az aprójószágot. Miért sza-
porítsam a szót, mindketten leérettségiztek, derék fele-
ség lett belőlük. Mindketten nagyon jó férjet találtak, az 
egyik villanyszerelő, a másik fuvarozási vállalkozó, meg-
van azoknak mindenük, ami az emberi boldoguláshoz kell. 
Saját családi ház központi fűtéssel, napelemmel, nyaraló a 
Balatonnál, mindenkinek külön autója. Nagyon sokat tet-
tem azért, hogy együtt maradjon a család, mindannyian 
ebben a kisvárosban lakunk.  
– Maguknál akkor minden a legnagyobb rendben? 
– Sajnos nálunk sincs rendben semmi. A nagyobbik lányo-
mék elváltak, a kisebbik lányomék most válnak, albérletet 
keresnek.  Annyira akartam a jólétet; dolgoztam éjjel-nap-
pal, a házukat magam építtettem, az autókat én vettem, 
a nyaralókért egyetlen percet nem dolgoztak, és tessék 
– most oda minden. Jobban átgondolva a dolgot, én még 
ostobább vagyok, mint maga. A nagy igyekezetben nem 
vettem észre, hogy szinte soha nem voltam velük, nem 
jutott idő egyetlen őszinte mosolyra, ölelésre sem.
A kopasz úr – kezét nyújtva – annyit mondott a fehér ha-
júnak: igazi ostobaság, hogy nem vettük észre, az anyagi-
aknál sokkal fontosabb a gyermekeinkkel közösen eltöl-
tött idő.  Kezet ráztak, és a lépcsőkorlátba kapaszkodva 
elhagyták a medencét. Az urak távozása után elgondol-
kodtam a saját helyzetemen, és elhatároztam, ha legkö-
zelebb beszélgetésen érem őket, csatlakozok hozzájuk.                                                                                             

Vanyur Sándor

SZÜLETTEK: 2019. 12. 24.
2019. 12. 28.

Szücs Mihály László 
Régert Anna Júlia 
 

2019. 11. 21. Maul Tamás
2019. 12. 05. Borda Lajosné
2019. 12. 05.  Schneider Josef
2019. 12. 09. Lingli János

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2019. 11. 16. Orsós Kármen és Várszegi György   
2019. 12. 13. Sánta Emőke és Vas Norbert   
2019. 12. 14. Váradi Alexandra és Decsi Krisztián 
2019. 12. 19. Kulcsár Andrea 
          és Zeldethuis Patrick Jacobus

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK:

2019. 12. 14. Kovács József
2019. 12. 16. Józsi Ferencné
2019. 12. 27. Kostánczi-Sárkics 
          István
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Évről évre beszámolunk a ralis navigátor szerepléséről, 
eredményéről lapunkban. Idén nemzetközi vizeken navi-
gálja pilótáját; terveiről és céljairól kérdeztük.
Milyen versenyeket tervez az idei évben?
- Merencsics Árpi navigátort keresett a Mitropa Kupa so-
rozatra, így felvettem vele a kapcsolatot. Ő 2016-ban a 
Magyar Historic Hobbycar Kupa abszolút bajnoka volt, 
míg tavaly megnyerte a Mitropa Cup Historic bajnoksá-
got. Az autó egy korhű Lada VFTS lesz, ami mind techni-
kában, mind kinézetben olyan, mint harminc évvel ezelőtt 
volt. A Mitropa Kupa pedig egy nemzetközi sorozat, mely 
kilenc futamból áll, a főbb helyszínei Ausztria, Olaszor-
szág, Szlovénia, Horvátország és Magyarország. 
Hogyan készül ezekre a versenyekre?
- Februárban tervezünk egy tesztet a Kakucsringen, utá-
na – ha lehetőség lesz rá – Orfűn szokjuk egymást, aztán 
március 27-28-án a Rebenland Rallye-val (Ausztria) indul 
a sorozat, ahol a VFTS-sel támadunk. Van még egy ver-
seny, amit eddig csak videókon néztem, irigykedve.  Ez a 
RallyeLegend San Marinóban, reményeink szerint ott egy 
Lancia Delta HF Integrale-lal indulunk. 
Magyarországon hol lesz a verseny?
- A Mitropa Kupa hetedik állomása Komlón lesz, augusz-
tus 27-29-én, Baranya Kupa néven. Így akinek nincs prog-
ramja ezen a hétvégén, annak már most érdemes beírnia 
a naptárba az időpontot.

NEMZETKÖZI VERSENYEN INDUL 
BÉRES „UNICUM” ATTILA

A megyei I. osztály hatodik 
helyén telelő felnőtt csapat 
január 16-án kezdte meg az 
edzéseket. Az első mérkőzést 
már le is játszottuk az MLSZ 
Baranya Megyei Igazgatósá-
ga által rendezett műfüves 
tornán, Kozármislenyben.                                                                                                                                
Gyógyfürdő Harkány – Kozár-
misleny U19 2:1 (0:0). Góllövő: 
Lóki Roland.

A bajnokságot március 8-án, 
hazai pályán kezdjük a PEAC el-

len. Addig még hét edzőmérkőzés 
szere- pel a programban, a műfüves mellett 
három hazai meccset tervezünk:    
február 5. (szerda) 18.00 Gyógyfürdő Harkány – Sellye 
február 22. (szombat) 11.00 Gyógyfürdő Harkány – Villány
március 1. (vasárnap) 14.30 Gyógyfürdő Harkány – Crin-
kovci (horvát).
A keretben lényeges változást nem tervezünk, két új és 
egy régi-új játékos kezdte meg velünk a felkészülést. Az 
átigazolási időszak február 14-ig tart, a következő lap-
számban tudunk beszámolni az új igazolásokról és a vég-
leges keretről.

INDUL A FOCISZEZON
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SPORTBÁL
FOTÓ: KÓTÁNY JENŐ
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HDSE SPORTBÁL

Ormánsági Halászcsárda - Kémes, Mix Market, Átrium Hotel, Tenkes Dekor, 
Lídia Hotel, Wellness Hotel Kager, Irka Firka Papír, Kosztin Rubinszki Bianka, 
Kémesi Községi Önkormányzat, Kortárs Ellátó Egyesület, Kémes az Ormán-
ságért Egyesület, Tornyos Pékség, Tilos Étterem, Still Vouge Salon, Ormán-
sági Jáko Pizza - Kémes, Buru Mezőgazdaság, Tenkes Csárda, Kulturális és 
Sportközpont - Harkány, Fedelevits Mihályné, Marenics Éva - vállalkozó, 
Jáksó Valéria - vállalkozó, Odeon Ételbár, Diófa Pizzéria, Sólyom Lajos - 

vállalkozó, Gergics Edit - vállalkozó, Inerma Kft., Thermal Hotel, Nagy Zoltán 
- zöldséges, Bencze Hús, Urbán István, Koller László - vállalkozó, Hellas 

Étterem, Horváth Méhészet.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST! 

FOTÓ: KÓTÁNY JENŐ
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Fotó
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu

Hirdetésfelvétel
hirdetes@harkanyihirek.hu
A nyomtatott kiadványban és az internetes felületen található 
valamennyi képi, grafi kai és szöveges elemet szerzői jogok 
védik. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A tartalom összeállításában közreműködtek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Hári Józsefné, Barkó Béla, Herendi Ferenc, Kacsúr Tamás, Kiss 
József Levente, Kótány Jenő, Köpösdi Erik

Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja
Megjelenik 2000 példányban

Kiadó
Harkány Város Önkormányzata ISSN 1587-7353

Szerkesztőség
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2.

titkarsag@harkany.hu
+36 / 72 480 459

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő

Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés

Tenkesdekor stúdió és nyomda
www.tenkesdekor.hu

  
  01. Szombat:  09:00   Futsalbajnokság 

02. Vasárnap: 09:00   Fődi Mátyás 
    nemzetközi labdarúgó-emléktorna
05. Szerda:  09.00   Bozsik program
08. Szombat:   09.00   Futsalbajnokság
15., Szombat:  09:00   Futsalbajnokság  
16. Vasárnap:  09:00   Bozsik program
23. Vasárnap:  09:00  Női labdarúgótorna
29. Szombat:  17:00   Harkány – Bácska 
    bajnoki kézilabda-mérkőzés

A SPORTCSARNOK 
FEBRUÁRI PROGRAMJAI:

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 
A KISTEREMBEN:

Hétfő:   17.00   Úszóedzés
  18.30   Aerobik
  19:30  Zumba
Kedd:  17.30   TRX edzés
  19.00  Thai boksz
Szerda:  17.00   Jóga
  18.30   Aerobik 
Csütörtök: 17.30   TRX edzés
  19.00  Zumba
Péntek:  17.00   Úszóedzés 
  18.00   Thai boksz (gyerek) 
  19.00   Thai boksz (felnőtt)

PÉCS–HARKÁNY FUTÓVERSENY

Január 11-én rajtolt el az idei megyei 
futsalbajnokság, amelyen a város 
csapatai közül az U11, U13, U15, 
U17 és U19-es korosztály vesz 
részt, közülük a legidősebbek 
Kozármislenyben mérkőznek 
meg ellenfeleikkel, míg a 
fi atalabbak összecsapásainak 
a városi sportcsarnok ad 
otthont. 
A lapzártánkig lejátszott 
mérkőzések eredményei:
U11: Astra HFC Siklós – Harkány 
2:3, Harkány – Beremend 17:0. A 
góllövőlistán Redzic Kárim 5 talá-
lattal a 2. helyezett.
U13: Beremend – Harkány 1:16, Harkány 
– Mohács 3:8. A góllövőlistán Sőrés Benjámin 
6 góllal 2. 
U15: Beremend – Harkány 3:10, Harkány – Villány 3:9. A 
góllövőlistán Ábrahám Géza Dominik 4 találattal 3.
U17: Beremend – Harkány 1:10, Harkány – Villány 9:8. 
Fésűs Krisztián 5 góllal a 4.
U19: Harkány – Lovászhetény 20:2, Villány – Harkány 3:12. 
A góllövőlistát „toronymagasan” Kolompár Martin vezeti, 
18 találattal.

ELKEZDŐDÖTT A MEGYEI 
FUTSALBAJNOKSÁG

A sportcsarnok elérhetősége: 
0672/480-323  Harkány, Petőfi  Sándor utca. 42

Március 1-jén, vasárnap 36. alkalommal rendezik meg 
a Pécs–Harkány futóversenyt. A verseny története az 
1970-es évek közepéig nyúlik vissza, amikor a PVSK táj-
futói úgy döntöttek, hogy a téli felkészülés fel-

mérőjeként lefutnak 25 kilométert. 
A PVSK csarnokától indultak, s a 

Harkányi Gyógyfürdő bejára-
táig meg se álltak. Így kezdő-

dött el az egyik legnépsze-
rűbb baranyai futóverseny. 
Tavaly kenyai győzelem 
született, Evans Tanwi a 
távot remeknek mondható 
1:18:45 idővel teljesítette.

A mostani versenyre janu-
ár 6-tól lehet jelentkezni, a 

nevez.hu/pecsharkany linken 
vagy személyesen a PVSK atlé-

tikai irodájában, de a verseny napján 
is fogadnak még el nevezéseket. Minden célba érő be-
futó-éremmel gazdagodik, ráadásul a rajtszám egyben 
belépőt is jelent a harkányi strandfürdőbe. A célban egy 
tál bográcsgulyással, meleg teával, vízzel és energiaitallal 
kedveskednek a futóknak. Az első három női és férfi  be-
futó pénzjutalomban részesül. A távot nemcsak egyéni-
leg, hanem váltóban is lehet teljesíteni. (www.bama.hu)
FOTÓ: KACSÚR TAMÁS FOTÓ: KÓTÁNY JENŐ
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