
Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának 

ingyenes havilapja
Megjelenik havonta

HulladékudvarVirágosításSzezonkezdet

A tavalyinál több virágot he-
lyeztek ki a városban, új fajták 
is megjelentek a közterületi 
virágszigetekben.

Gőzerővel készül a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. a nyári nyitásra, 
új gyepszőnyeg, műfű és térkő 
várja a vendégeket.

Megnyílt a hulladékudvar, ahol 
érvényes szerződéssel ingyen-
lehet elhelyezni akár az építési 
törtmeléket is.
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Programajánló
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INDUL A FÜRDŐFELÚJÍTÁS
Harkány Város Önkormányzata két kormányhatározat alapján 1,3 milliárd forint támogatásban részesült fürdő-
jének felújítására. Az összeget két részletben kapta meg a város, melynek első, tervezésre fordítható részénél 
kiírásra kerültek a közbeszerzések.

A 300 milliós tétel 2016 
tavasz óta rendelkezésére 
áll az önkormányzatnak – 
ismertette dr. Markovics 
Boglárka, Harkány jegyzője 
a beruházás menetét, majd 
elmondta, ennek megfe-
lelően még tavaly a város 
szerződött közbeszerzési 
szakértővel és kiválasztotta 
a tervezőirodát. A tervezők 
elkészítették és benyúj- 
tásra került a II. épületre 
vonatkozó engedélyezési 
terv, továbbá részlegesen 
– a kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljáráshoz 
szükséges mértékben – ta- 
valy év végére elkészültek a 
kiviteli tervek is.
Ezt követően indikatív 
ajánlatokat kért be a város 
a kivitelezésre vonatkozóan, 
amely során kiderült, hogy 
az eredeti elképzelések 
szerinti teljes műszaki 
tartalom nem fér bele a 
300 milliós támogatás-
ba – tájékoztatott a város 
jegyzője. Ez értelemszerűen 
bruttó összeg és még le kell 
belőle vonni a közbeszer-
ző, a tervező valamint a 
műszaki ellenőr díját is, 
így a fizikai megvalósításra 
nagyságrendileg nettó 214 
millió forint áll rendelkezés-
re – adott információt a be-
ruházás menetéről a jegyző. 

Mint folytatta: idén március 
3-án arról kellett döntenie a 
testületnek, hogy az eredeti 
elképzelésekhez képest 
szűkített műszaki tartalom-
mal – lapostető-javítás 
nélkül – írja ki a kivitelezés-
re vonatkozó közbeszerzést. 
A bővített tartalommal 
azért nem volt szerencsés 
megpróbálkozni, mert egy 
eredménytelen eljárás – és 
a megismételt közbeszerzé-
si eljárással járó csúszás – 
már veszélyeztette volna a 
projekt határidőben (2017. 
év vége) megvalósítását. 
A terv az, hogy a tetőre 
vonatkozó műszaki tarta-
lom az egymilliárd forintos 
forrás terhére átütemezésre 
kerül – zárta tájékoztatását 
a 300 milliós beruházással 
kapcsolatban Markovics 
Boglárka.
A közbeszerzés tehát 
megindult, az ajánlattéte-
li határidő az előzetes 
kérdésfeltevések miatt 
2017. március 31-én járt le. 
Azt követően még lesznek 
hiánypótlások, de bízhatunk 
abban, hogy a kivitelező 
személyéről még április-
ban dönteni tud a testület. 
Ezután kezdődhet csak 
meg a várva várt építkezés 
a 300 milliós támogatás 
esetében. Az egymilliárd 

forint kapcsán – a korábbi évekhez hasonlóan – adat-
lapot kell majd kitölteni, mire kívánja az önkormány-
zat felhasználni a forrást. Már ennek meghatározása 
is előkészítő munkát igényel, becslések készülnek a 
rendelkezésre álló koncepciók alapján – ismertette 
a munkafolyamatot a jegyző, majd folytatta: mivel 
tervezői költségbecslések is csak a tervek elkészítése 
után fognak rendelkezésre állni, a tapasztalatok is-
meretében is rendkívül nehéz még csak nagyságrendi-
leg is jól belőni a forrásokat. Az adatlap kitöltésére má-
jusig kapott határidőt az önkormányzat, de szeretnék 
ezt a folyamatot is április végéig lezárni.  Csak ezt 
követően fogják a Belügyminisztériumban a támogató 
okiratot elkészíteni a város részére. Természetesen 
addig is csinálják a háttérmunkát, első lépésként a köz-
beszerző kiválasztása a legfontosabb, aztán a tervezőt 
kell közbeszereztetni. Ez esetben is kellenek majd 
az elkészült tervek a beruházás indításához – zárta 
tájékoztatóját Markovics Boglárka az egymilliárdos 
tétellel kapcsolatban.

NEMZETKÖZI TENDERT KÉSZÍT ELŐ HARKÁNY
Az akvakultúra fejlesztésével kapcsolatos mintaprojekt kidolgozásában vesz részt Harkány. Az erre vonatkozó 
szándéknyilatkozatot márciusban fogadta el a város képviselő-testülete.

A műhelymunkában a horvátországi Prelog és a szlovéniai 
Lendva városa vesz még részt. A Harkány által képvi-
selt magyar részről a fürdőfejlesztés kerül középpontba, 
aminek koncepcióját egy munkacsoport fogja kidolgozni. 
Az elkészült anyag alapja lehet egy esetleges későbbi 
pályázatnak, az azon való részvételt, azaz a pályázat 
benyújtását majd a részletek ismeretében kell mérlegel-
ni. Az Európai Unió a tagállamok természeti és kulturális 
értékeinek turisztikai együttműködéssel való hatékonyabb 
kiaknázását szem előtt tartva Magyarország, Horvátország 
valamint Szlovénia tekintetében jóváhagyta a 2014-2020 
között megvalósításra kerülő határon átnyúló interre-
gionális együttműködési programokat (Interreg) és a  
programok megvalósítását támogató költségvetést.

A projektötlet anyagának kidolgozásában Harkány is 
részt vesz – hozta meg az erre vonatkozó döntést a város 
képviselő-testülete. Azt, hogy a konkrét program milyen 
elemeket sorakoztat fel, a pályázatba milyen tartalom 
férhet bele, illetve milyen önerővel bír, a munka végén 
összeálló projektalapító dokumentum fogja tartalmaz-
ni, aminek ismeretében a képviselő-testület dönthet a 
pályázat benyújtásáról – ismertette dr. Markovics Boglárka 
jegyző. Harkányi részről kifejezetten a fürdő fejlesztése 
lenne a cél – tudtuk meg, amit azért is fontos megjegyezni, 
mert hasonló célra uniós források már nem állnak ren-
delkezésre. Lendva első elképzelései között egy belvárosi 
rekonstrukció mellett fürdőfejlesztés is szerepel, míg  
Prelog terveiről e korai stádiumban még keveset tudni.
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   MEGSZÉPÜLT KÖRNYEZETBEN A STRANDFÜRDŐ
Megújult környezet fogadja a vendégeket az idei szezonra a strandfürdőben. A cég vezetősége mindent megtesz 
azért, hogy emelkedjen a vendéglétszám a strandon és a gyógyfürdőben. Április 28-tól nyári üzemmódba vált 
a gyógyfürdő és május 4-én nyit a strandfürdő. A cég elnök-igazgatójával, Marosi Andrással beszélgettünk a 
tavaszi készülődésről.

Milyen munkák zajlottak a nyitást 
megelőzően a fürdőben?
– A nyári nyitásra kétfajta munkát 
végeztünk. Az egyik típusúak azok, 
amelyek a vendégeink számára 
láthatók s nagyban befolyásolják a 
komfortérzetüket. Ezek esztétiku- 
   sabbá teszik a fürdő környezetét. 
A másikak – és ezekből volt a több 
– olyan munkák, amelyek talán 
kevésbé látványosak a vendégek 
számára, de hosszú évek óta fel-
halmozódott műszaki problémákat 
jelentettek, mert magas bekerülési 
költségeik miatt az eddigi vezetőség 
tolta maga előtt ezek javítását, 
megoldását. Ezek szükségesek a 
szolgáltatás biztonságossá tételéhez. 
Felállt egy épület-felügyeleti 
rendszer, ennek következtében 
folyamatosan jelzik a kollégák a 
hibákat, ezt megpróbáljuk rövid idő 
alatt javítani és megoldani, hogy 
ne halmozódjanak fel olyan prob-
lémák, amik a szolgáltatás rovására 
mennének. Ez azért is fontos, hogy 
a vendégek biztonságosan, eszté-
tikus környezetben tudják igénybe 
venni a fürdő szolgáltatásait. Ilyen 
volt többek közt a fürdő épületének 
kifestése, az emeleti medencetér 
polikarbonát tetőszerkezetének 
vas tartószerkezetét rozsda-
mentesítettük és lefestettük – ez 
régóta esedékes volt. A tetőtéri 
élménymedence feletti faburkolatot 
is lekezeltük, ahogy az élményme-
dence térben lévő padokat, virág-
dézsákat is. Ezen a szinten az egyik 
jacuzzi teljes felújításon esett át. 
Folyamatosan kezeljük a napi prob-
lémákat, és lehetőségeink szerint 
javítjuk is azokat, ami korábban nem 
volt jellemző a vállalatnál.
A nyári szezonra a fürdő külső 
területe is nagy változásokon esett 
át. Melyek ezek?
– A külső területeken a Lepke 
medence és a gyermekmedence 
közötti szakasz új térburkolatot 
kap, ez a nyitásra elkészül. Azért 
fontos ez a rész, mert az egyik legel-
hanyagoltabb állapotokat itt talál-
hattuk a fürdő környezetében, holott 
a gyermekek azok, akik ezeken az 
elöregedett felületeken a legköny- 
nyebben szenvedhettek sérülést. Itt 
több körös eljárás során a legjobb 

és a legkedvezőbb ajánlatot adó 
kivitelezőt választottuk a munkák 
elvégzésére. Köztudott, hogy nem- 
csak az utak és járdák használód-
tak el a strand területén, hanem a 
természetes környezet is. A fákat, a 
dísznövényeket és a gyepszőnyeget 
is számos részen cseréljük a strand 
területén, így többek közt ezen a 
részen is. Ez a munka november 
óta zajlik és ahol jelenleg is munka-
folyamat van, ott annak végeztével 
helyezzük ki az új gyepszőnyeget. 
Ezáltal a strand zöld felülete is 
megújul a nyitásra. Új padok és sze-
meteseket helyezünk ki és a  
szemétgyűjtő szigetet is zöld-
felülettel vettük körbe. Új dísz-
burkolatot kapnak a hideg vizes 
kapu felé vezető útszakaszt érintő 
étkező- és pihenőterületek. A 
vendégek legnagyobb része ezen 
a szakaszon halad el a csúszdák 
felé. 3200 négyzetméter felület 
kerül felújításra, több szakaszban, 
az elkövetkezendő néhány évben – 
melyből idén megközelítőleg 2400 
négyzetméternyi kerül átadásra – a 
piacon kapható, ár/érték arányban 
megfelelő, a jelenlegi burkolatokhoz 
illeszkedő térkővel. 
A Lepke medence és a gyerekme-
dence környezetén túl a sportme-
dence és annak környezete is megú-
jul. A medencetér egyharmad részét 
a HVG Zrt. tavaly felújította.  

A fennmaradó 2/3 résznek a felú-
jítását a HVG Zrt. idén végzi el. A 
medencetér szerkezetét is érintő 
felújítás is tervben van, azon dolgo-
zunk, hogy ez is megvalósulhasson. A 
startköveket átfestjük, és a medence 
környezetében található “műfüvet” is 
cseréljük. Ez egy időtálló megoldás 
volt ezelőtt harminc éve, de mára 
elöregedett, elkopott. Ezt a részt 
cseréljük a nyárra műfűre. Ennek a 
tesztelése jelenleg is tart, az első 
tesztanyagok megérkeztek. Nagyon 
kényelmes, nagyon tetszetős, akár 
törölköző nélkül is lehet használni. 
Szép színfoltja lesz a továbbiak-
ban a harkányi gyógyfürdőnek. 
Itt a rézsűfal is megcsúszott, így 
ennek a bontását elkezdtük, beton 
rézsűelemekkel kialakított virágfalat 
alakítunk ki. Így nyugodtan mond-
hatjuk, a strandfürdő környezete 
egészében megújul az idei szezon-
ra és a karbantartási munkákat 
elvégezve fogadjuk a vendégeket. 
Mindemellett a teljes területen sor 
került az élőnövényzet megújítására. 
A gömbkőriseket visszavágtuk, több 
elcsúnyult dísznövényt kicseréltünk 
és a szeméttároló nagy konténerek 
körül örökzöld fagyal sövénysort 
ültettünk, amely eltakarja a vendégek 
elől a szemétgyűjtő részeket. Ahol 
lehetőségünk volt rá, ott a HVG Zrt. 
saját nevelésű növényeit használtuk 
erre a csinosításra.

fotó: Kacsúr Tamás
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A fürdő környezetének megújításán 
túl a beléptető rendszer is javításért 
kiállt. Mikorra várható bármiféle 
változtatás ezen a területen?
– A beléptető rendszer az idei 
szezonra oly mértékben változik, 
hogy még átláthatóbbá és gyorsab-
bá kívánjuk tenni a jegyvásárlás és 
ellenőrzés folyamatát. A jelenlegi 
tapasztalatok azt mutatják: előfor-
dult, a vendégek úgy jöttek be a 
fürdő területére, hogy nem fizettek, 
illetve egyéb más érdekességeket is 
találtunk. A teljes beléptető rendszer 
cseréje több tízmilliós vállalás lenne, 
ezt nem lehetett ilyen rövid idő alatt 
precízen, a nyitás idejére betanítás-
sal együtt üzembe helyezni! 
Így most első körben a jegyek 
vonalkóddal lesznek ellátva és a 
jegyellenőrzők kódleolvasót kapnak. 
Ezáltal gyorsul a vendégek belép-
tetése és gyorsul a jegyellenőrzés 
folyamata, csökken a visszaélések 
lehetősége.
A nyári időszakban több munkavál-
lalóra van szükség. Lesz elegendő 
jelentkező a meghirdetett állásokra?

– A nyári szezonra már meghirdettük 
a szezonálisan üzemelő területen dol-
gozók felvételét. Keresünk úszómes-
tereket, jegykezelőket, pénztárosokat. 
Az érdeklődők folyamatosan keressék 
a fürdő honlapját, illetve több más 
fórumon is hirdetünk. 
Kezdődik a 2-es épület felújítása, 
mennyire fogja zavarni ez a munka-
folyamat a vendégeket?
– Megpróbáljuk a vendégektől elzár-
tan kezelni a beruházásokat. Azonban 
egy folyamatosan üzemelő vállalatnál 
nehéz hermetikusan elzárni az épít-
kezést, de mindenképpen megpróbál-
juk jól elszeparálni ezt a folyamatot. 
A Bányász kapun közlekednek majd a 
gépek, ezt a bejáratot a vendégek ed-
dig sem használták. A 3-as medence 
a nyár folyamán használható lesz, 
az épületben zajló felújítási munkák 
nem érintik a nyári időszakban a 
medencetér használhatóságát. 
A felújításokon túl korábban szó 
 esett a bérlők és a strand 
viszonyáról. Milyen változások 
történtek ezen a területen?
–A bérleti jogviszonnyal rendelke- 

zőkkel a vállalkozói szerződéseket 
új alapokra helyeztük. Azt tapasztal-
tam, hogy a bérlők megelégedésére 
szolgál az új rendszer bevezetése. Ez 
magában hordozza ugyan a bérleti díj 
minimális emelését, de a gazdálko-
dás kiszámíthatósága is nőtt ezzel 
arányosan, mivel kialakítottuk az 
ötéves időszakra vonatkozó bérleti 
lehetőséget is.
Milyen célokat fogalmazott meg az új 
vezetőség az idei szezonra?
– Természetesen cél a vendéglétszám 
növelése az idei évben. Mindannyi- 
an azt szeretnénk, ha sokszor  
annyi vendég érkezne a fürdőbe, 
mint a korábbi évben, években, de 
ehhez még hosszú időre, és kiemelt 
figyelmességre, magas színvonalú 
környezetre és szolgáltatásokra van 
szükség.  A cél elérése érdekében 
elkezdődött egy komoly szervező 
munka, egy nagyon jó gondolat- 
világban helyeztük el a fürdő marke- 
tingjét. A vendégcsalogató prog- 
ramokkal elkészítettük az éves prog- 
ramnaptárunkat is. Mindezt a célt 
szolgálja a megújuló környezet és a 
műszaki tartalom felújítása is.

HARKÁNY FELÉ TERJESZKEDIK A 
LENGYEL PIAC
A Harkányi Turisztikai Egyesület látta vendégül azt a 
két lengyel turisztikai beutaztatót, akik Pest, Eger és 
Hajdúszoboszló után Harkányba hoznának országukból 
csoportokat.

TISZTELT EBTULAJDONOSOK!
Harkányban az ebek veszettség elleni kötelező 
oltását az állat tartási helyén (háznál) végzem el. 

AZ OLTÁS DÍJA: 4000.- FT.
A féreghajtó tabletta az oltás díjában van.

KISZÁLLÁSI DÍJ NINCS !A lengyel turisták az elmúlt években fokozódó 
érdeklődést mutatnak városunk iránt. A mostani lá-
togatás célja a szervezett utaztatások során kimeríthető 
lehetőségek felmérése. Mint megtudtuk, a helyi utazási 
irodákkal való partnerség is felmerült, mely tevékeny- 
ségük egyik fontos alapja. A különböző szintű  
szálláshelyek felmérése mellett a régióban rejlő le-
hetőségeket is igyekeznek megismerni, így itteni 
tartózkodásuk három napja alatt Siklósra és Pécsre is 
ellátogatnak. A lengyel tour-operátorok vállalata egyéni 
vendégeik mellett céges, iskolai vagy önszerveződő 
csoportokat utaztat Magyarországra, és a piacok 
telítődése miatt gondolkodnak a harkányi desztináción.

Kérem, hogy keressen meg 
az alábbi számon!        

+36 30 / 95 93 579

Dr. Fisi Gyula 
állatorvos

fotó: Kacsúr Tamás
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BÖLCSŐDE INDUL HARKÁNYBAN
Jövő év szeptember elsejétől bölcsőde kezdheti meg működését Harkányban. Jogszabályi változás szerint ugyanis 
minden olyan településen biztosítani kell a legkisebbek ellátását, ahol a három év alattiak száma eléri a 40 főt, vagy 
azt legalább öt szülő kéri.

SZÍVESSÉG KÖVET SZÍVESSÉGET | Szívességláncot indít a harkányi gyógyfürdőkórház. A kezde-
ményezés annak a pályázatnak a része, melyet a kórház Batthyány-Than Alapítványa nyert el és három éven át mint-
egy 25 millió forintból valósít meg.

Harkány esetében gyakorlatilag mindkét tekintetben 
kötelező a bölcsődei szolgáltatás nyújtása. A törvény 
a közszolgáltatás beindítására 2018 utolsó napjáig ad 
haladékot, a képviselő-testület legutóbbi döntése szerint 
pedig 2018 szeptemberétől indítanák be. Az adminisz-
trációs, dokumentációs és engedélyezési folyamatok 
elindítása mellett biztosítani kell a személyi és tárgyi 
feltételeket is, melyekkel kapcsolatban több pályázati 
forrás is nyílik. Harkány városa egy TOP pályázat kereté-
ben szeretné a fizikai kialakításhoz szükséges forrásokat 
megteremteni – mondta dr. Markovics Boglárka a legutób-
bi testületi ülésen. A jegyző ismertette, a következő hetek 
során a védőnők segítségével tájékoztató és igényfelmérő 
lapokat kapnak az érintettek, a visszajelzések alapján 
pedig felmérik, hogy egy vagy két csoport indítását tűzzék 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház az 
alapítvány által elnyert EFOP Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázattal 
szeretné erősíteni az intézmény társadalmi szerepvál-
lalását a helyiek életében. A projekt keretében közel 
kétmillió forint értékű eszközbeszerzés is megvaló-
sul, mely főleg sporteszközöket tartalmaz. Ezek fel-
használásával a későbbiekben nyílt sportnapokat tervez 
megvalósítani a Batthyány-Than Alapítvány. Továbbá 
számítógépeket is vásárolnak, melyeket elsősorban a 
gyógyfürdőkórház tudományos kutatómunkájában  
résztvevő kollégáinak rendelkezésére bocsájtanak majd.
A pályázati forrás jelentős részét azonban nem ez 
teszi ki. Olyan feladatokra fordítják forrásaikat, mint a 
már említett, mindenki számára látogatható sport- és 
közösségépítő programok szervezése. Partneri megál-
lapodásokat kötöttünk a harkányi gyógyfürdővel, a 
nemzetiségi önkormányzatokkal, az általános iskolával, 
a Szebb Jövő Alapítvánnyal, a művelődési házzal, a 
Magyar Női Unióval és a református közösséggel is – 
mondta Vámhidy Bianka. A projekt menedzsere kifej- 

Pozsgay Miklós László – aki 2010 óta dolgozik a harkányi kórházban – 2014 és 2016 között a Pécsi Tudományegyete-
men, rekreációs szakon szerezte másoddiplomáját, melynek szakdolgozati anyagát májusban mutatta be az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A kétévente megrendezett országos fordulóba továbbjutott anyag első 
helyezést ért el a Győrben tartott konferencián. A testnevelés- és sporttudományi szekció egészségfejlesztés és 
mozgásterápia tagozatában bemutatott tudományos munka nyolc kiválóság közül emelkedett ki. Feldolgozta a gyógytor-
na részét képező Maitland-terápia elemeit is, mely a kórházban alkalmazva évente több száz ember gyógyulását segíti. 
A tanulmány elkészítése során dr. Nusser Nórát, a kórház orvosigazgatóját választotta külső konzulensének.

Tudományos munkájával első helyezést ért el Pozsgay Miklós 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház gyógytornásza olyan el-
járást dolgozott fel, mely évente százak gyógyulását segíti elő.

ki célul. A 12-14 fős csoportok száma fogja meghatározni 
a szükséges személyi kapacitásokat is, hiszen csopor-
tonként két dajka és egy bölcsődei dolgozó munkájára 
van szükség. A bölcsődei feladatok óvoda keretein belül 
történő megszervezéséről a fenntartó társulásnak kell 
döntenie 2018. május utolsó napjáig.

tette: a következő három évben olyan programokkal is 
találkozhatunk, mint a szívességbank, településszépítés, 
nemzetiségek napja, közösségi találkozók, ifjúsági- vagy 
különféle sportprogramok.
A rendezvények ütemezését negyedévekre bontottuk 
le, a legutóbbi kuratóriumi ülésen pedig elfogadtuk az 
idei programtervezeteket – ismertette Márton Béla, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke. Mint jelezte, a 
családsegítő szolgálattal együttműködésük keretében 
a szívességcsere-program már kezdetét is vette. Ennek 
égisze alatt például tartós élelmiszert gyűjtenek, melyet 
a szolgálat segítségével osztanak szét a rászorulóknak.
A szívességlánc kialakításával elsősorban civileket 
keresünk meg – mondta Vámhidy Bianka. A lánc 
lényege, hogy az, aki szívességet kapott, annak jegyé-
ben továbbadja azt. Mint jelezte, a lánc első szemei 
között szakfordítás és háztartási gép javítása mellett 
már heverő is új gazdára talált. Azt tervezik, hogy a 
szívességcsere program keretén belül télen Mikulás-ün-
nepséget szerveznek, valamint jövőre húsvéti ajándéko-
kat is kiosztanak.

TUDOMÁNYOS MUNKÁJÁÉRT 
TÜNTETTÉK KI A KÓRHÁZ 
GYÓGYTORNÁSZÁT

fotó: Kacsúr Tamás
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Nyitva:
vasárnap, hétfő kivételével:

 9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Többdimenziós Művek Múzeuma
Harkány,

Szent István u. 40.

Nagyon különleges,
egyedülálló élményben
 volt részünk a
csodálatos
alkotások révén.
Dorcsinecz Jánosné Gyuláról
és Balla Lászlóné Bánrévéről

vidanet.hu
* Az arukereso.hu elmúlt 3 havi átlagára alapján.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Különleges
meglepetés
Kössön új szerződést és 
ajándékba adunk egy 
Bosch robotgépet, mely
igazi társ lesz a konyhában.

 40.000 Ft-os*
Bosch robotgép 

ajándékba
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A NYUGDÍJASKLUB HÍREI
A soros névnapok mellett ebben az 
évben is megemlékeztünk a magyar  
kultúra napjáról. Kis előadást 
hallgattunk meg a Himnusz kelet-
kezéséről, Kölcsey életútjáról, 
beszélgettünk a magyar nép 
küzdelmes életéről, sorsáról, és 
arról, hogy kiket jutalmaznak ezen a 
napon. Megtekintettük a könyvtárt, 
ahol az intézmény szolgáltatásairól, 
könyv- és újságkínálatáról kérdez-
tük a vezetőket.
A Harka Dalkör által szervezett jel-
mezbálon igen szép létszámmal (20 
fő) vettünk részt: jó zene, finom va- 
csora, tombola fokozta a hangulatot. 
Viszonzásként mi is megvendégeltük 

az énekkar tagjait: fánkkal, sós 
süteményekkel, finom lekvárokkal, 
üdítőkkel és díjnyertes borokkal 
kínáltuk őket. Elmondhatom, hogy 
mindenki nagyon jól érezte magát.
Első márciusi összejövetelünkön 
megemlékeztünk Arany János 
születésének 200. évfordulójáról. 
Életútját ismertetve meghallgattuk 
egyik legszebb versét, A walesi bár-
dokat. Ekkor kaptuk a hírt is, hogy 
a Wales Montgomery városának 
vezetése posztumusz díszpolgári 
címet adományozott a költőnek. 
Sárosi Kati néni elszavalta Petőfi 
Sándor Arany Lacinak című versét, 
melyet legalább hatvan évvel 

ezelőtt tanult meg. Mindannyian 
nagy tapssal köszöntük meg 
előadását. Nagy hírességünkről, 
Kodály Zoltánról is megemlékez-
tünk, halálának 50. évfordulója 
alkalmából, illetve a nőnapi és a 
március 15-i városi rendezvényen 
is részt vettünk.
Örvendetes hír, hogy klubunk 
létszáma nyolccal bővült, külön 
öröm, hogy férfi tagjaink száma is 
gyarapodik. Természetesen minda-
zokat, akik érdeklődnek a csoport 
munkája iránt, szeretettel várjuk 
körünkbe.

Hauptmann Éva klubvezető

ÜGYELETBEN
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta az ügyeletvezető orvos 
beszámolóját. A beszámoló szerint a 2016-os évben az ügyelet keretében ellátott betegek összlétszáma 2271 
fő volt, ebből a rendelőben megjelentek száma 2071 fő. Kétszáz esetben történt hívásra betegellátás. Az ellátot-
tak között 1477 felnőtt és 594 gyermek volt. A beszámolóban az ügyeletvezető leírta, hogy az orvosok vonat-

kozásában alacsony a részt vevő létszám, a jogszabály-
ban megengedett ügyeleti óraszám a jelenlegi formában 
nem tartható. Leírta továbbá, hogy az Egészségház 
felújításának és a pályázati műszerbeszerzéseknek hála 
javultak a munkafeltételek az Ügyeletben. A képviselő-
testület elfogadta Dr. Kovács Zsuzsanna ügyeletvezető 
orvos beszámolóját, s egyben megemelte az ügyelet-
vezető orvos és asszisztenciájának hétvégi ügyeleti 
óradíját. A képviselő-testület decemberben három 
hónapos szerződést kötött a pécsi székhelyű USPECH 
Kft.-vel az ügyeleti időben történő orvos és asszisztencia 
ellátásra. Ezt a jövőben meghatározott hétköznapokon és 
a hétvégi és ünnepnapokon is fenn kívánják tartani. Ezzel 
a megállapodással és a megemelt óradíjakkal orvosolható 
az ügyeletvezető beszámolójában leírt orvoshiány az 
ügyeleti időszakokban.

   BARANYAI SVÁBOK A GULÁGON
Harkányi állomásához érkezett a Baranyai svábok a gulágon című 
vándorkiállítás. A tárlatnak a könyvtár adott helyet, és március 
30-ig volt látogatható, díjmentesen. Az utazó kiállítást a Sikló-
si Térségi Könyvtár és Ismeretközpont hívta életre és Baranya 
megyében több helyen is megmutatja a történelem e zimankós 
időszakát. 

Az 1940-es évek közepén ezreket hurcoltak a Szovjetunió-
ba, kényszermunkára. Baranya megye területéről a svábokat 
gyűjtötték össze, a kiállítás ezt követi nyomon: a 18. századi 
betelepülésüktől kezdődően egészen az elhurcolásig mutatja be 
életüket, kultúrájukat, míg az utolsó tablón a jelenkorra is kitér. 
A kiállítás anyagának összeállítói a történelmi beszámolók 
elkészítése mellett túlélőket is igyekeztek felkutatni, ám a 
hetven évvel ezelőtti események kapcsán nem volt könnyű 
dolguk, hiszen az elhurcoltak akkor 18-20 évesek voltak. A 
harkányi Teri nénivel való visszaemlékezés a Harkányi Hírek 
cikke révén került a kiállítási anyagba. 

fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Kacsúr Tamás
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TOVÁBBI ÚT- ÉS JÁRDA- 
FELÚJÍTÁSOK 2017-BEN

Hogyan készülnek a nyári időszakra?
– Szeretnénk a tavaszi munkákat még precízeb-
ben végrehajtani, mint tettük azt korábban, még 
tökéletesebb városképet kialakítani. A megelőző 
esztendőkhöz képest 15-20 százalékkal emelke-
dett a virágszigetek száma, így nőtt a mennyisége 
azon munkáknak is, melyeket a városgazdálkodás 
végez. A virágszigetek körbeszegélyezésével pedig 
egységes arculatot teremtettünk. Az idei évben 
már most öt százalékkal emeltük a kihelyezett 
virágok számát tavalyhoz képest. Kiss Kálmán Éva 
munkatársunkkal közösen azon dolgozunk, hogy 
számos új fajta kerüljön ki a városba: a tavalyi 
47 ezer növény után idén 51 ezret helyezünk ki; 
93 félét, a tavalyi 47-hez képest. Olyan fajtákkal 
bővül a paletta, amelyek már eddig is bizonyí-
tották, hogy színvilágukban jól díszítik a várost, 
és most különböző rokon fajtáik is megjelennek a 
virágládákban. Fontos, hogy ezeket a növényeket 
a HVG Zrt. saját telephelyén, fóliasátrakban tud-
juk nevelni. Idén már egyáltalán nincsen szükség 
kész növények külső beszerzésére! Tavaly három, 
idén már öt fóliasátorban termeljük a kihelyezésre 
szánt növényeket. A virágvásáron már muskátlikat 
is értékesíteni szeretnénk a lakosság számára. A 
kihelyezésre szánt muskátlik mennyiségét a tavalyi 
évhez képest 15 százalékkal emeljük.
A virágosításon túl mik az aktuális feladatok?
– Elkezdtük 2016-ban a nyílt vízfolyások kitisz-
títását, karbantartását, ezt is folytatjuk. Amikor 
a város belvíz és csapadékvíz problémájáról 
beszélünk, akkor a várost körülvevő illetve a város-
ban is megtalálható árokrendszerről kell, hogy szól-
junk! Több évtizedes elmaradás, karbantartatlanság 
jellemzi a rendszert, melynek talán leggyengébb 
pontja a hideg vizes és meleg vizes árok vala-
mint a Lanka-csatorna. Ezeken a területeken igazi 
ősdzsungelt tapasztaltunk. A korábban elmaradt 
karbantartási, tisztítási munkákat folyamatosan 
végezzük. A partszakaszon kitermelt faágakat, 
cserjéket ledaráltuk, az így keletkezett darálékot 
pedig a város sportcsarnokának és a polgármes-
teri hivatalnak a fűtésében hasznosítjuk. Ezzel a 

munkával jó átfolyási lehetőséget biztosítunk, ami csapadékos 
időjárás esetén segíti az esővíz elvezetését. A meleg vizes 
ároknál a zárt szakaszokat, szifont is kitisztítottuk. 
Ezen túl folytatódik a játszóterek felújítása. Kezdtük az óvodai 
és az egykori mini abc-nél lévőkkel, folyamatosan haladunk 
tovább a meglévők felújításában, valamint a fürdő területén 
egy újat is kialakítottunk.
A tavalyi évben elkezdték a járdák és utak karbantartását, 
javítását. Lesz folytatása ennek?
– A tavaly betervezett szakaszból az idei évben ezer méterre 
kerül sor. Illetve új szakaszokat is terveztünk a folytatás-
ban. Szerettük volna már korábban elkezdeni, de az volt a 
közös vélemény, hogy ne akkor túrjuk fel a járdákat, amikor 
esős, csapadékos az időjárás és sártengerré változtatja az 
adott útszakaszt. Így a tavalyi évhez hasonlóan a jó idő 
beköszöntével kezdődnek ezek a munkák. A járdák és utak 
javítását lakossági észrevételek alapján végezzük, illetve az 
önkormányzat jóváhagyása után javítjuk az adott területeket. 
Amennyiben nagy horderejű munkáról van szó, a hivatalt kell 
keresni az észrevételekkel, ha kisebb és azonnali megoldásra 
váró feladatról van szó, akkor a városgazdálkodást.
Rengeteg a feladata a cégnek. Hogyan bírják munkaerővel?
– A városgazdálkodásnál is tapasztalható az elvándorlás prob-
lémája. Nagyon erős elvándorlás van a térségben. 
A munkaerőpiacon felfokozott a versenyhelyzet és munka- 
bérekben versenyezni kell, ha meg akarjuk tartani munkavál-
lalóinkat. Csak a közmunkaprogramban résztvevőknél láttuk 
eddig ezt a problémát, ami meghaladja a 30 százalékot. A 
városgazdálkodásnál a jövő építésében át kell gondolni a 
munkaerő minőségét és helyzetét. Olyan irányt szeretnénk 
mutatni magunknak, amiben magasabb színvonalú képzett 
munkaerővel és gépesítéssel szeretnénk kiváltani a mostani 
nagy létszámot. Amennyiben a géppályázataink forrásigényét 
meghaladja a vállalat fejlődése és fejlesztési igénye, úgy saját 
erőből szeretnénk végrehajtani a további gépfejlesztéseket. 
Magasan képzett, jó szakembereket kívánunk foglakoztatni a 
város számára, ezzel elérhetővé válik a korábban megfogal- 
mazott céljaink egyike, hogy jóval nagyobb horderejű 
munkákat is el tudunk vállalni, olyanokat, mint például az idei 
évben a sportegyesület számára az új kerítés megépítése volt. 

A HVG Zrt. zömében ugyanazokkal a feladatokkal találkozott az idei tavaszi időszakban, mint a megelőző években. 
Persze, mivel a korábbi esztendőkben növekedett a kihelyezett virágszigetek száma – és idén is emelkedik –, évről 
évre hatványozottan nő a szükséges plusz munka mennyisége is. Marosi Andrással, a Harkányi Városgazdálkodási 
Zrt. vezetőjével beszélgettünk.

TAVASZI NAGYÜZEM A VÁROSGAZDÁLKODÁSNÁL

Harkány Város Önkormányzatának képviselő-
testülete a tavalyi évben saját forrásból 
kezdte meg a város területeinek út- és 
járdafelújítását. Az elmúlt időszakban az 
Arany János utca, a Körösi Csoma Sándor utca 
járdaszakaszai újultak meg. Az idei évben a 
költségvetésben ötmillió forintos beruházást 
hagyott jóvá a testület, melynek munkálatai a 
jó idő beköszöntével kezdődtek.

fotó: Gitta Gábor
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Hónap május június július augusztus szeptember október

Gyűjtési napok: 2; 16; 30 13; 27 11; 25 8; 22 5; 19 3; 17

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ !

A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele minden év április 01. napjától szeptember 30. napjáig heti 2 
alkalommal kötelező az állandóan lakott ingatlanokkal rendelkezők részére. Az üdülőingatlanokkal rendelkező 
“víkendtelepen” a közszolgáltató által biztosított jelzett zsákok összegyűjtése heti 1 alkalommal történik április 01. 
napjától szeptember 30. napjáig.
Október 01. és március 31. között a hulladékszállítás igénybevétele heti 1 alkalommal kötelező az állandóan lakott 
ingatlanokkal rendelkező városrészben, valamint az üdülőingatlanokkal rendelkező “víkendtelepen” állandó be-
jelentett lakással rendelkezők szabvány edényének esetében. A „víkendtelep” ingatlanhasználói megkötött szer-
ződés és a hulladékkezelési díj megfizetésének igazolása esetében a díjfizetési kötelezettség időtartamára – II. és 
III. negyedév – külön díj felszámítása nélkül 22 db / kettő negyedévre 110 literes jelzett gyűjtőzsák átvételére 
jogosultak a Művelődési Ház épületében levő Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodájában.

A gyűjtés a következő növényi hulladékokra terjed ki:
ágnyesedék (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak, kévébe kötegelve), fűkaszálék (műanyag zsákban),  
falomb (műanyag zsákban).
Amennyiben a hulladék közé kommunális jellegű anyag is kerül, a Dél-Kom Kft. munkatársainak a kihelyezett növényi 
részeket nem áll módjukban elszállítani! A zsákolást úgy szabad csak elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést.
Zöldhulladékot kihelyezni a szállítás előtti nap szabad!
Az önkormányzat már nem szállít hulladékot. Aki a felsorolt időpontokon kívül a közterületre hulladékot helyez el, 
szabálysértést követ el és 30.000.- Ft pénzbírsággal sújtható. 

A jelenleg közterületre kihelyezett hulladékot haladéktalanul vigye vissza ingatlanára, a legközelebbi gyűjtési 
időpontig!

A víkendtelepen üdülőingatlannal rendelkező tulajdonosok szelektívhulladék-gyűjtőedény hiányában havonta 2 db 
zsákot ingyenesen átvehetnek a Parkolóirodában (7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a.)

A város több területén kihelyezett szelektívhulladék-gyűjtőszigeteknél csak a megfelelő tárolókba 
helyezhető el hulladék!

A kék színű „hasznosítható hulladék” feliratú edények ürítési napjai 2015. november 1. napjától a következőkép-
pen alakulnak:

Minden páros héten szombaton
Ady Endre utca, Kossuth Lajos utca, Avar utca, Kökény utca, Babér utca, Kör tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Lanka 
utca, Barátság utca, Lepke utca, Bartók Béla utca, Liget utca, Béke utca, Liliom utca, Bem utca, Lomb utca, Berek 
utca, Muskátli utca, Buzogány utca, Nefelejcs utca, Ciklámen utca, Nyárfa tér, Corvin utca, Orgona utca, Damja- 
nich János tér, Pipacs utca, Deák Ferenc utca, Rezeda utca, Dózsa György utca, Rózsa utca, Dráva utca, Ságvári 
utca, Erkel Ferenc tér, Ságvári üdülőtelep, Fenyő tér, Siklósi út, Fürdő utca, Szabadság utca, Gyöngyvirág utca, 
Szegfű tér, Hajnalka utca, Than Károly utca, Hársfa tér, Tulipán utca, Homok utca, Üdülés utca, Ibolya utca, Vak 
Bottyán utca, Ifjúság utca, Virág utca, Járó József utca, Vörösmarty utca, Jókai Mór utca, Zrínyi Miklós utca, 
József Attila utca, Zsigmondy sétány, Koppány utca, Zsolnay Vilmos utca, 48-as tér

Minden páratlan héten szombaton
Alkotmány utca, Aradi utca, Arany János utca, Bercsényi utca, Bezerédi utca, Bocskai utca, Dankó Pista utca, 
Erdőszél utca, Hunyadi János utca, Klauzál utca, Kolozsvár utca, Kölcsey Ferenc utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, 
Munkácsy Mihály utca, Nagyhegy utca, Nevelők utca, Ostoros utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, 
Sport utca, Szent István utca, Széchenyi tér, Táncsics Mihály utca, Terehegyi utca, Vasút utca

Háztartásihulladék-gyűjtési rend

Szelektívhulladék-gyűjtési rend

2017. évi zöldhulladék gyűjtési időpontok
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Megnevezés Napi mennyiség Éves mennyiség

zöld hulladék 200 kg 800 kg

lom hulladék 1500 kg 1500 kg

építési törmelék 1200 kg / 1,2m3 1200 kg / 1,2m3

fénycső 2 kg / 10 db 6 kg / 30 darab

növényvédőszer, 
növényvédőszeres 
csomagolási hulladék

 4 kg 12 kg

gumiabroncs 55 kg vagy 5 db 165 kg

festék maradék, 
festékes csomagolási 
hulladék

60 kg 60 kg

elhasznált növényi 
olaj, fáradt olaj

50 l 50 l

akkumulátor korlátozás nélkül korlátozás nélkül

elektronikai hulladék korlátozás nélkül korlátozás nélkül

fém korlátozás nélkül korlátozás nélkül

műanyag korlátozás nélkül korlátozás nélkül

papír korlátozás nélkül korlátozás nélkül

üveg korlátozás nélkül korlátozás nélkül

száraz elem korlátozás nélkül korlátozás nélkül

Avar és kerti hulladék égetése: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi ma-
radvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, ágak, gallyak, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvá- 
nyok). Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék 
semmisíthető meg. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a 
kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, tűz oltására alkalmas 
tűzoltókészüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

kommunális hulladékkal szennyezett hulladék  
kommunális hulladék
élelmiszer maradék
egyéb veszélyes hulladék (pl.: pala, 
kátrány, injekciós tű, sav, lúg)     
állati tetem

hulladékgazdálkodási díj számla befizetését 
igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat) 
lakcímkártya 
azoknak a településeknek a lakosai eseté-
ben, ahol a hulladékgazdálkodási díjat az 
önkormányzat fizeti: lakcímkártya

MEGNYÍLT A HULLADÉKUDVAR!
Lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és mennyiségük:

A hulladékudvar az elkerülőút mellett, a volt szeméttelep helyén található!
Hulladékudvar nyitvatartása:
      Kedd: 13.00 – 16.00
      Péntek: 8.00 – 11.00
      Minden hónap 3. szombat: 12.00 – 16.00

A kerti hulladékok nyílt téri égetése a november 1. és március 31. közötti időszakban szombati 
napokon reggel 9 órától este 16 óráig megengedett.

Harkány, 2017. március 20.
Harkány Város Önkormányzata

Hulladékudvarban nem gyűjthető hulladékok:  

Tűzgyújtás:

A hulladékok leadásához az alábbi 
dokumentumok szükségesek:

Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, 
mennyisége:

A hulladékot az alábbi áron 
lehet a hulladékudvarban leadni: 

Megnevezés
Átvétel ára

Nettó Bruttó

építési 
törmelék

15 Ft / kg  19 Ft / kg

zöld 
hulladék

 32 Ft / kg 41 Ft / kg

lom  31 Ft / kg 39 Ft / kg

növény-
védőszer 

csomagolás
196 Ft / kg 249 Ft / kg

gumiab-
roncs

16 Ft / kg 20 Ft / kg

festékes 
maradék,
festékes 

csomagolási 
hulladék

196 Ft / kg 249 Ft / kg

növény-
védőszer 
maradék

275 Ft / kg 349 Ft / kg
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HARKÁNYIAK: STEPPER TIBOR
A harkányi általános iskola fúvószenekarában indult a zenei pályafutá-
sa Stepper Tibornak, aki 1981 óta a Győri Filharmonikus Zenekar trom-
bitaművésze. A helyi úttörőzenekar után a pécsi művészeti szakközép 
következett, majd rövid szombathelyi kitérőt követően került Győrbe. 
Egykori élményeiről, pályájáról és mindennapjairól beszélgettünk.

– Minden a harkányi iskolában kezdődött – olvashatjuk vallomásában az 
iskola honlapján. Milyen volt az iskola és a zeneiskola akkoriban?

A világ minden pontján hasonlóan indul a muzsikuspalánták élete. Bár 
nem mindenkiből lesz világhírű vagy akárcsak profi, hangszeréből 
megélni is képes muzsikus, de szinte valamennyien a legjobb szívvel 
emlékeznek az itt együtt töltött időre. Ha szabad személyes emlékeimmel 
előhozakodnom: az első próba, ahova tízévesen betévedtem az egy-két 
éve működő úttörőzenekarba, annyira megfogott, hogy úgy éreztem, 
valami módon részt kell ebben vennem. A zenekart Horváth Laci bácsi, a 
siklósi zeneiskola igazgatója irányította, és pár barátom, ismerős nagyobb 
fiúk alkották. Apukám pedagógus kollégája, Szakó Józsi bácsi – Gyuri fia 
– fújta a legsúlyosabb hangszert, a nyakába akasztott helikont. Juhász 
Tibi trombitált és óvodáskortól barátom, Kresz Laci is ott ügyeskedett. 
Talán 15–20-an lehettek, de mintha a mennyei zenekar játszott volna. 
Azóta persze nagyon sok és jobbnál jobb együttest hallhattam, játszhat-
tam is velük, de számomra minden akkor és ott kezdődött. Pár nap múlva 
jelentkezőket kerestek a fúvószenekarba. De ahogy később is minden 
fontos posztért próbát kellett játszanom, akkor is az egyetlen, mély 
Esz-trombitáért meg kellett küzdenem. Az úttörőtrombitával 1991-ben 
találkoztam ismét. A bábolnai harsonás huszárokhoz hívtak tanárnak, ők 
pont ilyenen, lovon ülve játszanak. Nyolcadikos koromban, 1972. január 
táján szóba került a továbbtanulás kérdése. Ekkor felmerült a művészeti 
szakközépiskola lehetősége is, oda felvételiztem. Meglepett a többiek ala-
pos bemelegítése, és az enyémnél magasabb szintű játéka. Szerencsémre 
Decleva Laci bácsi – a szakközépiskola kürt-trombita tanára - megláthat-
ta bennem a lelkesedést, mert esélyt adott. Amit még nem tud, majd itt 
megtanulja! – győzte meg tanártársait. Negyedik évtizede azon vagyok, 
hogy megfeleljek e nagyszerű ember bizalmának!

– 1981-től Győrben él, dolgozik. Ritka huzamosabb ideig egy helyen len-
ni, pláne zenei pályán, abból megélni. A gondviselés önnel volt.
Így végiggondolva, bizonyosan. Sikerült a konzervatóriumba, főiskolára 
bejutnom. A nősülésem után Szombathelyre kerültem, majd a Győri 
Filharmonikus Zenekarban játszottam sikeres próbajátékot. Itt akkor 
én lettem a legfiatalabb kolléga, aztán 1982-ben a legfiatalabb szólam-
vezető. Nagy újdonság volt az Ausztriában is játszó zenekarral megis-
merni azt a szép országot, az árubőséget, rendezettséget, a „Nyugat” 
jólétét. 1984-ben először jártam Nyugat-Németországban, egy szabadtéri 
nyári színházban, ahová aztán minden augusztusban visszatértünk több 
mint 15 éven át. Zenekarunk a Münchener Tournee Theaterrel kéthóna-
pos őszi-téli turnékra kezdett járni. Bejárhattuk Ausztria, Németország, 
Hollandia, Svájc, Dánia városait. 

- A győri filharmonikusokkal és egyéb zenekari formációkkal az egész 
világot bejárta. Melyik a legkedvesebb fellépése?
Nehéz lenne egyet kiemelnem a sok száz koncert közül, de szólistaként 
’82 júniusában, a fertődi kastély lépcsője előtt Haydn Esz-dúr trombi-
taversenyével mutatkoztam be. 1996-ban II. János Pál győri látogatá-
sakor játszott zenekarunk, ahol Händel Tűzijáték-szvitje is elhangzott. A 
legszokatlanabb időpontban 2008 húsvétjának vasárnapján játszottam a 
bécsi Stephansdomban, éjjel 11-kor. 1985-ben megalakítottuk az Arra-
bona Rézfúvós Kvintettet, amellyel Győrben és környékén, de Vas, Zala, 
Somogy, Veszprém, Komárom megyében is számtalan koncertet adtunk 
1998-ig. A trombita-orgona műfajban Pannonhalmán 1992 óta játszhat-
tam. Nagyon szívesen emlékszem a Hohmann Anettel közös máriagyűdi, 
2003-2004-es hangversenyünkre, ahogy  harkányi plébániatemplom 

száz éves fennállásakor adott játékom-
ra is jó érzéssel gondolok vissza. 2005-
ben a máriagyűdi templom basilica  
minorrá avatásán is játszhattam. A 
nagyzenekari koncertek között a 2000-
ben a szombathelyi-győri zenekarral 
közösen előadott Mahler II. szimfónia 
és a 2011-ben Klagenfurtban előadott 
Mahler III. szimfónia volt a legnagyobb 
teljesítmény. 1998-ban Japánban is 
jártam egy bécsi operettszínházzal. Az 
Ennio Morriconéval 2009 májusában 
játszott turné volt az egyik legnehe-
zebb és legemlékezetesebb. A mester 
filmzenéiből összeállított blokkokat 
játszottunk Rabatban, Pekingben, 
Szöulban, Tajvanon, majd Torinóban, 
Moszkvában, az Ohridi-tónál, végül 
Gdanskban. Jelenleg a 19 éve működő 
győri Friends Big Bandben is játszom, 
legutóbb Malek Andreával léptünk fel. 

– A sikeres életutak mögött gyakorta 
ott a család támogatása is. 
Feleségem, Bujtor Ildikó, akivel ketten 
vágtunk bele győri életünkbe, zongo-
ratanárként végzett Pécsett. Két évig 
a győri színház korrepetitora volt, 
majd a csornai zeneiskolában tanított. 
Az ő segítsége nélkül valóban nem 
szentelhettem volna minden időmet 
a hangszerrel gyakorlásra, utazásra, 
fellépésekre. Példás rendben vezette a 
háztartásunkat, nevelte Péter fiunkat. 
Hosszan tartó, súlyos betegsége tavaly 
májusban súlyosbodott, és itthagyott 
bennünket.

– Milyen emlékkép ugrik be Önnek 
először, ha Harkány kerül szóba?
Sajnos nagyon ritkán, évente jó, ha 
egyszer-kétszer eljutok szeretett 
szülővárosomba. A gyógyfürdő mindig 
tetszett, hatéves koromtól rendszere-
sen jártam. Itt maradt családom és az 
általános iskolai szép évek, az em-
lékeim. 
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NAPÓRÁVAL PÁLYÁZTAK
A LEGKISEBBEK
Napóra készítése volt a feladat azon a pályázaton, melyen a 
harkányi ovisok is részt vettek. A DM által hetedik alkalommal  
kiírt Nap gyermekei program célja, hogy a szülők és a pedagógu- 
sok figyelmét is felhívják a napvédelem fontosságára.

Tudjátok, hogyan működik a napóra? – állt az óvodáknak szóló 
felhívásban, melynek feladatául azt tűzték ki, hogy az ovisok is 
készítsenek egyet. A harkányiak ezt egyedülálló módon oldották 
meg, egy igazi élő napórát alkottak. A nyerteseket május első hetében 
hirdetik ki. A fődíj nyertesének udvarát a szervező egyeztetés alapján 
felújítja, látványos és kreatív játékokat és árnyékolókat telepítve. Emel-
lett több száz naptejet és homokozókészletet osztanak szét, de az első 
100 pályázatát beküldő ovi kreatív rajzoló készleteket is kap.

GYERMEKEK KERESZTÚTJA A KATOLIKUS TEMPLOMBAN

HÚSVÉTI PROGRAMOK

Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. 
Csodálatos dolog gyermeknek lenni! Kérdezted már egyszer is 
magadtól: honnan ez a szeretet?  Mi, emberek ezt nem az utcán talál-
tuk valahol vagy a kereskedőnél vásároltuk. A szeretetet ajándékba 
kaptuk. Az Isten maga az, aki önmagát - különösképpen Jézusban 
- nekünk ajándékozza. Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni! 
Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása. Ez a 
szeretet határtalan, megszakítás nélküli, halálig tartó! 
2017. Április 7-én emlékeztünk meg Jézus haláláról és 
feltámadásáról. A hűvös, szeles és esős időjárás miatt  nem a temp- 
lomkertben, hanem a templomban tartottuk a gyermekek keresztút-
ját. Az első áldozásra készülők a keresztet vitték, a bérmálkozásra 
készülők pedig az életükhöz igazodó elmélkedést tartottak.
Szántunk rá elegendő időt, hogy átelmélkedjük és végigjárjuk 
imádságosan Jézus szenvedésének útját. 
A végén Isten számunkra is áldássá változtatta ezt az utat, mert ő a 
SZERETET! 

Hétfő    nincs szentmise
Kedd, szerda,   18:30
csütörtök, péntek, 18:30
szombat   18:30
Vasárnap   10:30

Május 7.     Húsvét 4. vasárnapja, a Szűzanyát és az édesanyákat köszöntjük
Május 13.   Egyházmegyei gyalogos zarándoklat 
      Pécs–Máriagyűd (Harkány–Máriagyűd)
Május 28.   Urunk mennybemenetele
Május 28.   Gyermeknap

A Harkányi Római Katolikus Plébánia májusi miserendje és programjai

Óvodai beiratkozás
Kihirdették a leendő ovisok beiratkozásának időpont-
ját. A legkisebbek szüleit május 8-án és 9-én várják 
a harkányi óvodában. A szülők május második hetén, 
hétfőn valamint kedden 7 és 17 óra között a gyer-

mekekkel együtt mehetnek a Dankó Pista utcai óvodába 
beiratkozni. A procedúrához a gyerek születési anya-
könyvi kivonatát, TAJ- és lakcímkártyáját kell vinni, de 
szükség lesz a szülő személyazonosító igazolványára 
valamint lakcímkártyájára is. A sajátos nevelési igényű 
gyerekek esetében a szakértői vélemény is szükséges.

Húsvét szombatján ismét éjszakai 
fürdőzésre került sor a fürdőben. Míg 
a vendégek Heszi zenéje mellett az 
italbár szolgáltatásait is élvezhették, 
az első harminc belépő ingyenes 
masszást is kapott. A rendezvényen 
a meleg vizes medencéket is igény-
be vehették. Aki most lemaradt az 
eseményről, annak sem kell aggódnia, 
mert lesz még idén éjszakai fürdőzés.

Húsvét előtt a művelődési házba 
várták a gyerekeket, ahol a Húsvéti 
Dúdolda és Játszóház nyitotta ki 
kapuit.
A délután folyamán játszóház-
zal, légvárral, kreatív gyermek-
foglalkozásokkal és még fafaragással 
is várták a résztvevőket, valamint a 
Dúdolda zenés játékai kötötték le a 
kicsiket és a nagyokat.

fotó: Kótány Jenő

fotó: Kótány Jenő
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Nem áprilisi tréfa volt 
Az április elsején Komlón rendezett Helix-Rati Kupán a Harkányi 
Diáksport Egyesület kilenc fővel vett részt. A betegségek miatt  
alacsony létszámú csapat szép eredményeket ért el.

Élete első versenyén kiválóan szerepelt – a kilenc egyesület 134 
versenyzőjét felsorakoztató megmérettetésen – Perecz Lilien, Bach-
mann Bercel, Gyócsi Nemes Attila és Weimert Ádám is. 
Versenyzőink az alábbi eredményeket érték el: Reisz Bálint 50 
pillangón, 100 háton, gyorson és vegyesen 1., 100 mellen második, 
Várnai Petra 25 pillangón ezüstérmes, gyorson 4., Fedelevits Lora 
25 pillangón bronzérmes, gyorson 5., Kuszinger András 25 pillangón 
bronzérmes, Kuszinger Márton 25 pillangón 6., 50 háton, mellen, 
gyorson 6.

ISKOLAI HÍREK

MÁSODIK HELYEN A KÉZISEK

A Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 35 hetedik osztályos tanulója 9 kémesi diákkal együtt 
vett részt április 19. és 23. között a Határtalanul pályázati 
program támogatásával megvalósult erdélyi utazáson. 
A gyerekek tanáraikkal együtt készültek az utazásra, és 
előkészítő foglalkozásokat szerveztek, ahol bemutatták 
egymásnak, mi mindent lesz érdemes megtekinteni az 
utazás során. A gyerekek erdélyi népdalokat tanultak, újra 
felidézték és bővítették a korábban történelem órán tanul-
takat, megismertették egymást Erdély földrajzával, bemu-
tatták a népviseleteket, és néptáncbemutatót is tartottak. 
Az előkészítő foglalkozásokat segítő pedagógusok voltak: 
Döme Róbertné, Harmati Julianna, Horváth Tamás, Nárai 
Eszter, Spenglerné Szőke Mária, és Szép József (Kémes).

Áprilisban két hazai mérkőzésen lépett 
pályára a város kézilabdacsapata, mely előbb 
31:16-ra legyőzte Hosszúhetény gárdáját, 
majd izgalmas mérkőzésen 31:31-es döntet- 
lent játszott a bajnokságban élen álló PEAC 
együttesével. Noha a bajnokságot a pécsi 
csapat vezeti, a góllövő lista élén mégis 
harkányi játékos, Hegyháti Attila áll.

A költészet napja alkalmából iskolánk által rendezett 
területi mesemondó versenyen iskolánk tanulói közül 
Schneider Bianka az első osztályosok között 1. helye- 
zést ért el, a másodikosok között Bárkányi Abigél 2., a 
harmadikosok között Szekeres Andrea szintén 2. helye- 
zett lett. Felkészítő pedagógusaik: Vadkerti Tóth Beáta, 
Elmer Annamária, Ambrus Valéria.

A tavaszi hónapokban folytatódnak a diákolimpia 
versenyei. Március 29-én Pécsett rendezték a mezei fu-
tóverseny megyei döntőjét, ahol Molnár Ajsa és Tegzes 
Kata tanulók korcsoportjukban egyéni 1. helyet szerez-
tek és képviselték Baranya megyét a Gödöllőn április 
11-én rendezett országos döntőn. Ott Tegzes Kata – 
több száz induló közül - a 17. helyen ért célba.

A diákolimpia országos judó döntőjén Molnár Ajsa 
korosztályában (serdülő U15) 2. helyezést ért el, és a 
Debrecenben rendezett Magyar Kupán szintén 2. lett.

Április 7-én és 8-án 5. alkalommal rendezték meg a 
törökszentmiklósi hegedűversenyt. A 33 zeneisko-
la tanulóit felvonultató találkozón a hazaiakon kívül 
lengyel, szlovák és szerb növendékek is bemutat-
ták hangszeres tudásukat. A harkányi zeneiskolát 
képviselő Keczeli-Mészáros Anna korosztályában 
arany minősítést, Szabó Lili Petra pedig bronz 
minősítést vehetett át. Felkészítő tanáruk, Zavagyákné 
Dolgos Éva kiemelkedő munkáját is oklevéllel ismerte 
el a zsűri ugyanis a tanárnő további négy siklósi 
tanítványa is eredményesen szerepelt, ezüst és bronz 
minősítést kapott. Zongrakísérőnk Agárdiné Hohman 
Anett tanárnő is elismerő oklevelet kapott a zsűritől.

Szintén április 7-én rendezték, Szigetváron a zene-
iskolás növendékek megyei zongora négykezes 
találkozóját. Iskolánkat Horváth Katalin és Morva Áron 
képviselte, szereplésüket arany minősítéssel jutalmaz-
ták. Felkészítő tanáruk Rohály Éva.

fotó: Kótány Jenő

fotó: Kótány Jenő
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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

Hétfő:   14.30 – 16.00 U9-es korosztály labdarúgóedzése

  16.30 – 17.30  U7-es korosztály labdarúgóedzése

  17.30 – 19.00 U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

  19.00 – 20.00 U15 korosztály labdarúgóedzése

  19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 

Kedd:  16.30 – 18.00 U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

  18.00 – 19.00   TRX edzés a kisteremben 

  18.00 – 19.30 öregfiúk labdarúgóedzése

Szerda:  17.00 – 20.00 asztalitenisz edzés

  19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 

Csütörtök: 14.00 – 15.30  U9-es korosztály labdarúgóedzése

  16.30 – 17.30 U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése 

  18.00 – 19.00  TRX edzés a kisteremben

  19.30 – 21.00 kézilabdaedzés

Péntek:  16:00 – 18:00  asztalitenisz edzés

Szombat 10.00 – 11.00  TRX edzés a kisteremben 

TERVEZETT SPORTRENDEZVÉNYEK:

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK 
A SPORTCSARNOKBAN:

04.30.  Gyógyfürdő Harkány – Beremend /felnőtt labdarúgó-mérkőzés 16:30-tól a sporttelepen/

05.13.  Harkány SE – Komló /kézilabda-mérkőzés 17.00 órai kezdéssel a sportcsarnokban./

05.14.      Gyógyfürdő Harkány – Pécsváradi Spartacus /felnőtt labdarúgó-mérkőzés 17.00 órától a sporttelepen/

05.21.   Harkány SE – Boda /U16, U19-es labdarúgó-mérkőzés 09.30 és 11.30 órától a sporttelepen/

05.24.                 Harkány SE – Mohácsi TE /U16, U19-es labdarúgó-mérkőzés 15.30 és 17.30 órától a sporttelepen/

05.29.   Gyógyfürdő Harkány – PVSK /felnőtt labdarúgó-mérkőzés 17:30-tól a sporttelepen/

A „Tenkes TRX” tavasszal is tart foglalkozásokat 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 

TENISZ KEZDET
Felkészült a harkányi teniszpálya a szezonra. 
Három salakos pályával áll a játék szerelmesei, 
a sportolni vágyók, mozgást igénylők ren-
delkezésére, előzetes időpont-egyeztetés alapján. 
Telefon: 06 20 970 30 97.

fotó: Kótány Jenő
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72/580-881

ANYÁK NAPJA
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben

Május 6. 

INGYENES PROGRAMOK:
Aquafitness
Csinálj ajándékot anyunak! kézműves foglalkozás
Családi sorversenyek
A programok strand belépővel rendelkező vendégeink számára ingyenesen látogathatóak. 
Bizonyos programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges a 
helyszínen.  

                           EDZÉS
RUBINT RÉKÁVAL 11:00-TÓL
Az edzésen való részvételhez külön jegyek válthatók a gyógy- és strandbelépőn felül, limitált 
mennyiségben a helyszínen, illetve elővételben április 6-tól a Harkányi Gyógyfürdőben, 
1000 Ft-os áron.
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