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Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja2018. AUGUSZTUS  IV. ÉVF. / 8. SZÁM

FÜRDŐFEJLESZTÉS
A térség gazdaságának 
élénkítésének reményében 
pályázott a turisztikai egyesület.

Megkezdődtek a kettes épület és a 
hármas medence és környezetének 
felújítási munkái a strandon.

Új igazolásokkal, de nem jó ered-
ményekkel kezdetét vette a 
2018-2019-es fociszezon.

ÚJABB BEADOTT PÁLYÁZAT BAJNOKI RAJT
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Havi sorsolások 1.: 2018. szeptember 7.  14:00

Nyeremények:

1 db Zsályaliget családi belépő

1 db sloggi kupon

3 db Harkányi Thermal ajándékcsomag (arckrém, testápoló, 

tusfürdő, sampon)

3 db baseball sapka

3 db törülköző

Havi sorsolások 2.: 2018. október 8.  14:00

Nyeremények:

1 db Zsályaliget családi belépő

1 db sloggi kupon

3 db Harkányi Thermal ajándékcsomag (arckrém, testápoló, 

tusfürdő, sampon)

3 db Harkányi Fürdő baseball sapka

3 db Harkányi Fürdő törülköző

Havi sorsolások 3.: 2018. november 8.  14:00

Nyeremények:

1 db Zsályaliget családi belépő

1 db sloggi kupon

3 db Harkányi Thermal ajándékcsomag (arckrém, testápoló, 

tusfürdő, sampon)

3 db Harkányi Fürdő baseball sapka

3 db Harkányi Fürdő törülköző

Havi sorsolások 4.: 2018. december 7.  14:00

Nyeremények:

1 db Zsályaliget családi belépő

1 db sloggi kupon

3 db Harkányi Thermal ajándékcsomag (arckrém, testápoló, 

tusfürdő, sampon)

3 db Harkányi Fürdő baseball sapka

3 db Harkányi Fürdő törülköző

Zárósorsolás: 2018. december 7. 15:00

Nyeremények: 

1 db Whirlpool WNF8 T2O X hűtőszekrény

1 db kerti grill a Praktikertől

1 db Fatboy márkájú kerékpár a Praktikertől

3 db Harkányi Fürdő köntös

A nyereményjáték időtartama:
2018. augusztus 2 - november 30.

A sorsolások időpontjai és a nyeremények:

A játékban a Harkányi Strandfürdő felnőtt, diák és 62+, 
napi, délutános és 7 napos belépőivel, valamint a családi 
napi és délutános belépőjegyekkel lehet részt venni.

Látogasson el minél gyakrabban a Harkányi Fürdőbe, regisztrálja a belépőjegy 
vásárlásakor kapott blokk számlaszámát minden alkalommal weboldalunkon és 
nyerje meg fantasztikus havi nyereményeink vagy a fődíjak 
egyikét!

A szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja.

harkanyfurdo.hu/nyeremenyjatek

FÜRDŐZZÖN A
NYEREMÉNYEKBEN!
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A tavaly is bevált helyen, a Bajcsy-Zsilinszky utcá-
ban tartják a Szüreti Fesztivált, de a vasárnapi fel-
vonulás – a hagyományok előtt tisztelegve – idén is 
a Kossuth Lajos utcán lesz. 

Emiatt szeptember 2-án 14:30 és 19 óra között a Kossuth 
Lajos utca Bartók és Ady utca közötti szakaszát lezár-
ják, a menetrend szerint közlekedő buszok terelőúton 
járnak, ideiglenesen kialakított megállók érintésével. 
Az említett időszakban az egyéb járműforgalmat is cél-
szerű az Alkotmány utcán keresztül lebonyolítani. 
A lezárás hatály alá tartozik a művelődési ház és a kór-
ház melletti megálló, de  a buszok a délutáni órákban 
nem mennek be a Xavin és a No Name előtti megálló-
ba sem. Az Alkotmány utca felé terelt járatok mindkét 
irányú megállóhelyeit az Alkotmány és a Petőfi  utca 
kereszteződésénél valamint az önkormányzat közelé-
ben alakítják ki, míg az Ady Endre utca drávaszabolcsi 
kereszteződésénél lévő megállót is igénybe vehetik az 
utasok. harkanyihirek.hu

Ha különösebb akadályba nem ütköznek, a vendégek 
jövő nyárra vehetik igénybe a megújult épületrészt és 
az átalakított medence belső részét – szögezte le Ma-
rosi András. A kettes épület és a hármas medence fel-
újítását nagyléptékű fejlesztésnek nevezte a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának elnöke, mely komoly 
változást hoz a fürdő életében, és egész évben nyújthat 
teljes körű szolgáltatást a Harkányba látogató vendé-
geknek. 
A fi nanszírozási oldalt tekintve több részből táplálkozik 
a beruházás, mely a korábbi kormányhatározat révén 
felhasználható egymilliárdos keretet 750 millió forintos 
hitellel és a fürdő saját gazdálkodásából megteremtett 
150 millió forintos önerővel egészíti ki. Hozzá kell ten-
ni, hogy a projekt előkészítésének költségét és a több-
letforrás-igény 100 milliós nagyságrendű összegét a 
harkányi önkormányzat mint tulajdonos biztosította. 
Mint elhangzott, a vendégek számának egész évre vett 
növekedésével is kalkuláltak a befektetés megtérülé-
se kapcsán, így a konstrukció a vállalat szempontjából 
biztos alapokon nyugszik, mely jól beilleszthető a fürdő 
költségvetésébe.
A beruházás komplexitását két jól elkülönülő építési 
beruházás biztosítja: a fürdővállalat önerőből a hármas 
medence átalakítása mellett annak fedését végzi el, mi-

A terveknek megfelelően bontással kezdődött el a kettes épület rekonstrukciója – mondta Marosi András. 
A fürdő igazgatóságának elnöke hozzátette, a munkálatok a tervezett ütemben haladnak, rövid időn belül 
elkezdődik az építkezés – a szerkezetet érintő munkálatok, majd a burkolás növekedésével is kalkuláltak 
a befektetés megtérülése kapcsán, így a konstrukció a vállalat szempontjából biztos alapokon nyugszik, 
mely jól beilleszthető a fürdő költségvetésébe.

KERÜLNI KELL MAJD A 
FELVONULÁS IDEJE ALATT 

ELKEZDŐDTEK A FÜRDŐ FEJLESZTÉSI MUNKÁLATAI

közben a kormány által biztosított összegből a hozzá 
kapcsolódó épületrész újul meg. A korábban is bemuta-
tott műszaki tartalomhoz képest nem történt változás, 
így az épületrész megújult tetőszerkezete alatt pihe-
nőtereket alakítanak ki, valamint átalakul a földszinti 
– most márványcsarnoknak nevezett – terület is. Sok 
egyéb mellett korszerű, kényelmes öltözőrendszer és 
szaunavilág is helyet kap a munkálatok első fázisában.  
A két építési beruházás közül a kettes épület átadására 
számíthatunk hamarabb, melyet vendégeink 2019 tava-
szán már birtokba vehetnek. 
Szintén e projekt keretében alakítják át a hármas me-
dencét. A fedésre kerülő beltéri részét érintik majd a 
második szakaszban esedékes munkálatok, így well-
ness- és látványelemeket – csúszdát, nyakzuhanyt, ör-
vényfolyosót – építenek. A kívülre eső medencetér egy 
későbbi beruházás kapcsán újul majd meg.
harkanyihirek.hu

Fotó: Kacsúr Tamás
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Tanácsokat, felvilágosítást kaphattak az érdeklődők.
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház és az 
„Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány közös 
rendezvényre várta az érdeklődőket nemrég a Harkányi 
Psoriasis Centrumba. A program keretében ismertették 
a beutalás menetét a gyógyfürdőkórház osztályaira, dr. 
Varga Péter nőgyógyász főorvos bemutatta a kezelé-
sek elveit, majd Salamon Adrienn, a Női Egészségért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke egy kötetlen beszélge-
tés során ismertette az endometriózissal illetve egyéb 
női betegséggel küzdők lehetőségeit, valamint taná-
csokkal látta el az érdeklődőket. bama.hu

Megérkezett a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztályának jóváhagyása, kezdőd-
het a Zsigmondy sétány felújítását is magába fog-
laló projekt kivitelezőjének kiválasztása. 

Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP 
projekt keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy 
Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való 
bővítése című projekt kivitelezőjét közbeszerzési eljárás 
keretében választják ki. 
A végleges felhívást és doku-
mentációját elfogadta a város 
képviselő-testülete. 
Valamennyi határidőt fi gye-
lembe véve a közbeszerzési 
eljárás a megindítását követő-
en legkorábban kilencven nap 
múlva záródhat. Eredményes-
sége esetén szerződéskötés 
következik a leendő kivitele-
zővel, majd kezdetét veheti 
a terepmunka, a sétány és a 
park infrastruktúrájának fel-
újítása, új funkciókkal megtöl-
tése. harkanyihirek.hu

Az értesítőben a részleteket ez idáig nem tisztázták, mostanra azonban 
kidolgozták a jelentkezés módját. Mindenkinek, aki igénybe szeretné venni 
a téli tüzelőtámogatást, egy igénybejelentő lapot kell kitöltenie. Az erre 
a célra készített és rendszeresített formanyomtatványt az önkormányzat 
portáján lehet elkérni és leadni.

FONTOS TUDNIVALÓK AZ IGÉNYLÉSHEZ!
Háztartásonként egy darab igény nyújtható be. Az igénybejelentés határideje 2018. október 15.
Téli rezsitámogatás háztartásonként csak egyszer igényelhető. Az igénylő valamilyen módon az adott 
címre kell bejelentve legyen. A bejelentett igények jogszerűségét szúrópróbaszerűen ellenőrzik.
A csak elektromos fűtéssel rendelkező háztartások nem vehetik igénybe.
 
A határidő elmulasztása jogvesztő, így aki nem adja be időben a jelentkezést, a későbbiekben nem jogosult a támo-
gatás igénybevételére. Nem módosítható utólag a tüzelőanyag fajtája sem, illetve aki már kapott valamilyen módon 
téli tüzelőtámogatást, még egyszer nem kérhet. 
Az október 15-i határidőre beérkezett igényeket a Belügyminisztérium októberben összegzi és a kormány elé ter-
jeszti, majd átutalja a szükséges forrást az önkormányzatoknak, akik gondoskodnak a háztartásonként 12 ezer forint 
értékű tüzelőanyag biztosításáról. Ezt a téli fűtési szezonban vehetik majd át a jogosultak.
A részletes tájékoztatót az önkormányzat minden harkányi lakos postaládájába eljuttatta.

A kormány döntött arról, hogy a téli rezsitámogatást azok is meg-
kapják, akik településén ki van ugyan építve a gáz, de háztartásuk-
ba nincs bekötve, és így más módon – például fával – fűtenek.

A NŐI BETEGSÉGEK ELLEN 
KÜZDENEK

ZÖLD BELVÁROS: KEZDŐDHET 
A KÖZBESZERZÉS

TÉLI REZSITÁMOGATÁS – 
FORMANYOMTATVÁNYON KELL JELEZNI
AZ IGÉNYT

Az értesítőben a részleteket ez idáig nem tisztázták, mostanra azonban 
kidolgozták a jelentkezés módját. Mindenkinek, aki igénybe szeretné venni 
a téli tüzelőtámogatást, egy igénybejelentő lapot kell kitöltenie. Az erre 
a célra készített és rendszeresített formanyomtatványt az önkormányzat 

A kormány döntött arról, hogy a téli rezsitámogatást azok is meg-
kapják, akik településén ki van ugyan építve a gáz, de háztartásuk-

csokkal látta el az érdeklődőket. bama.hu
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Több mint félmillió pénzérmét dobnak Harkány 
parkolóautomatáiba évente. Mivel a gépek a papír-
pénzt vagy bankkártyát nem fogadják el, az apró 
váltása régóta problémát jelent. A város ezért egy 
pénzváltó automatát szereltetett fel a strand bejá-
rata mellett. 

A gép a papírpénzt fogadva annak megfelelő értékű, 
parkoláshoz is felhasználható pénzérmét ad ki. A Har-
kányi Gyógy- és strandfürdő főbejárata melletti terü-
letre júliusban szerelték fel a gépet és azóta zavartalan 
működésével segíti a Harkányba érkező vendégeket.

Elütöttek egy gyalogost augusztus 18-án este ne-
gyed kilenc magasságában Harkányban, az Ady 
Endre utca és Corvin utca kereszteződésénél.
Mint a rendőrség a harkanyihirek.hu oldallal közölte, 
a 23 éves lány a kijelölt gyalogátkelőhelyen ment át, 
amikor egy Siklós irányába haladó Volkswagen nem 
adott neki elsőbbséget és elütötte. A lány a motorház-
tetőnek majd a szélvédőnek csapódott, betörve azt. 
Az eset során szerencsére csak könnyebb sérüléseket 
szenvedett, mentő szállította kórházba. A sofőrrel 
szemben nem merült fel az ittasság gyanúja – közölte a 
rendőrség szóvivője. 
A nyáron történt már hasonló baleset, akkor a Kossuth 
Lajos utca közepén ütöttek el egy gyalogátkelőhelyen 
közlekedő gyalogost.  
harkanyihirek.hu

PÉNZVÁLTÓ AUTOMATA SEGÍTI 
A PARKOLÁST

KÖZÖSEN JOBBAN MŰKÖDHET
 A GAZDASÁG

PÁLYÁZOTT A HARKÁNYI 
TURISZTIKAI EGYESÜLET

ELÜTÖTTEK EGY LÁNYT 
AZ ADY ENDRE UTCÁBAN

Utolsó hónapjához érkezett az Év Fürdője közön-
ségszavazás. A szervezők nyilvánosságra hozták a 
verseny három kategóriájának első tíz helyezett-
jét, melyek sorában mindenhol található baranyai 
fürdő. 

Idén nyáron már negyedik éve, hogy közel kétszáz ma-
gyarországi fürdő csap össze egymással. Az Év Fürdője 
versenyben most is a fürdőbe járó közönség dönti el, ki 
legyen a három kategória győztese: Az Év Fürdője, Az 
Év Feltörekvő Fürdője, és A Helyiek Kedvenc Fürdője. 
A különböző kategóriákat a fürdők mérete és ismertsé-
ge alapján hozták létre. 
A megyéből kilenc fürdő versenyez, a július végi állás 
alapján közülük három is TOP 10-es: a Harkányi Gyógy- 
és Strandfürdő az utolsó helyen szerepel a legjobbak 
között, az Orfű Aquapark pedig egy másik kategóriá-
ban – A Helyiek Kedvenc Fürdője – a középmezőnyben. 
A Thermal Spa Siklós – ami Az Év Feltörekvő Fürdője ka-
tegóriában indult – dobogós helyen áll, harmadikként. 
A termalfurdo.hu jelezte, hogy a verseny nagyon szo-
ros. Annak ellenére, hogy minden évben körülbelül 150 
ezren szavaznak, akár néhány szavazat dönthet a do-
bogós helyezettek között, és hagyományosan a nyár 
második felében érkező jelentős számú szavazat miatt 
is teljesen nyílt még a verseny. 
A kedvenc fürdőjükre szavazók között wellness-hétvé-
géket, a majdani győztes fürdőkbe szóló fürdőbelépő-
ket és a strandoláshoz kapcsolódó termékekre bevált-
ható utalványokat sorsolnak ki.
Ha még nem tette meg, segítse a harkányi Gyógy- és 
Strandfürdőt a minél jobb szereplésben! 
Szavazzon azevfurdoje.hu oldalon! 
harkanyihirek.hu

Olyan összefüggő fej-
lesztések valósulhat-
nak meg, melyek a 
térség hátrányainak 
csökkentése mellett 
az értékesítés biz-
tonságát, a helyi ter-

mékek piacát erősítik.

A Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara négy 

partnerével nyújtott be pályá-
zatot a Dél-Baranyai Határmenti 

Települések LEADER HACS „Térségi 
üzleti típusú együttműködések” című 

pályázati felhívására.
A LEADER akciócsoport területén a turizmus jelen-
ti a gazdaság húzó profi lját. Ehhez kapcsolódó helyi 
termék- és szolgáltatásfejlesztéssel lehetne a térség 
gazdaságát, ezzel együtt perifériális településeit fellen-
díteni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejleszté-
sek pontszerűek, a gazdasági élet szereplői nem vagy 
csak felületesen ismerik egymást. Ezt a problémát fel-
ismerve a kamara konzorciumi partnereivel – Harkányi 
Turisztikai Egyesület, Villány-Siklósi Borút Egyesület, 
Tenkes Borvidék Fejlesztő NKft., Vajszlói Ormánsági 
Ipartestület – a projekt keretében új gazdasági kapcso-
latokat alakítanak a szereplők között. Olyan összefüggő 
fejlesztések valósulnak meg, melyek a térség hátránya-
inak csökkentése mellett az értékesítés biztonságát, 
a helyi termékek piacát erősítik. Így a versenyhátrány 
csökken, a térségben megtermelt helyi termékek, szol-
gáltatások iránti növekvő kereslet fejlődést, termékbő-
vülést eredményez. bama.hu

ÉV FÜRDŐJE SZAVAZÁS TURISZTIKAI EGYESÜLET

Olyan összefüggő fej-
lesztések valósulhat-

az értékesítés biz-
tonságát, a helyi ter-

mékek piacát erősítik.

A Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparkamara négy 

partnerével nyújtott be pályá-
zatot a Dél-Baranyai Határmenti 

Települések LEADER HACS „Térségi 



6

harkányi hírek    augusztus

Éjszakai zenés fürdőÉjszakai zenés fürdőÉjszakai zenés fürdő
Harkányi StrandfürdőHarkányi StrandfürdőHarkányi Strandfürdő

Fotó: Kacsúr Tamás
VASTAG CSABÁVAL
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A művelődési ház által szervezett nyári programsoro-
zat keretében augusztus elején a Harka Dalkör rende-
zésében került sor arra a kiállításra, melyen Csupicsné 
Molnár Margit naiv festő alkotásait tekinthették meg az 
érdeklődők.

Szent István királyunk ereje abban rejlett, hogy mentes volt min-
denfajta öncélúságtól. Biztonságot, hitet és célokat adott az or-
szágnak, melyben magunknak kell együtt munkálkodni békésen, 
tartózkodva minden megosztottságtól, mert csak együtt haladunk 
előre – mondta Baksai Tamás az új kenyér megáldásának ünnepsé-
gén Harkányban.

István egy nemzetből valódi államot szervezett. Hozzá 
hasonlóan napjainkban Harkányban is a közös, céltuda-
tos, tiszta szívvel végzett munkára van szükség a csa-
ládért, a városért, a hazánkért – tette hozzá. Harkány 
polgármestere leszögezte: Szent István hagyatékának 
erkölcsi vezérfonala a keresztény értékrend, az igaz, fe-
lebaráti szeretet, mellyel minden nap élnünk kell. 
Az államalapítás ünnepségén Ronta László esperes ál-
dotta meg az új kenyeret, majd a város önkormányzata, 
a katolikus egyház és a harkányi Fidesz helyezett el ko-
szorút Szent István szobránál. harkanyihirek.hu

HARKÁNY KULTURÁLIS ÉRTÉKEI

NEMZETISÉGI EST 
NÉMET 

RAJTUNK MÚLIK, HOGY
MILYEN VILÁGOT ÉPÍTÜNK
BAKSAI TAMÁS:

Fotó: Kótány Jenő

Fotó: Kótány Jenő

Fotó: Kacsúr Tamás
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HARKÁNYI  HOSSZÚ HÉTVÉGE
Fotó: Kacsúr Tamás, Kótány Jenő

Mc Hawer és a Tekknő valamint Kis Grófo koncert-
jével vette kezdetét a hosszú hétvége Harkányban. 
A fürdőzők a Lepke medence partjánál múlathat-
ták az időt a sztárokkal, az este zárásaként pedig 
– egymás hangjában gyönyörködve – a karaoke 
partin. Az ünnepi hosszú hétvége eseményein fel-
lépett még az UFO, a Fresh, és a helyi zenekarok is 
színpadra léptek, de nem maradhatott el a tűzijá-
ték sem. Ez utóbbi dupla hosszúságú volt, ugyanis 
a Fürdőfesztivál hasonló programját is augusztus 
20-án pótolták. 
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HARKÁNYI  HOSSZÚ HÉTVÉGE
Fotó: Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
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Egy diák a nyelvkönyvvel- és munkafüzettel együtt 10-
12 tankönyvet kap, a szám évfolyamonként eltérő. 
A könyveket augusztus 29-én osztották ki – tudtuk meg 
Kiss József Leventétől. Az igazgató emlékeztetett: a le-
endő elsősök számára a tanév kezdete előtt picur napot 
is szerveztek, ahol megismerkedhettek egymással, az 
iskolával és tanáraikkal. Az iskola néptáncosai is a tanév-
kezdés előtt lépik át az intézmény kapuját, ugyanis szep-
tember első vasárnapján, a Szüreti Fesztiválon fognak 
felvonulni. 
A 2018/19-es tanév szeptember 3-án 8 órakor kezdődik 
egy ünnepélyes nyitánnyal, és 2019. június 14-én csön-
getnek ki az utolsó, 181. tanítási napról. Az őszi szünet 

Módosította a kormány az óvodák alap-
programját, amely meghatározza az 
intézmények pedagógiai munkájának 
alapelveit. A módosítás szerint idén 
szeptembertől a korábbinál is hangsú-
lyosabb szerepet kell kapnia az óvodai 

nevelésben a nemzeti identitástudat 
erősítésének. Ezen belül a nemzeti jelképek 

megismerését, a népi játékokat, hagyományokat és szo-
kásokat, valamint a magyarság történelmét feldolgo-
zó mondavilág elemeit, meséit is be kell csempészni az 
óvodai foglalkozásokba. Igaz, ez a legtöbb helyen eddig 
is így volt. Hogy egy példát is említsünk, az óvodások 
rendszerint készülnek – egyebek mellett – a március 15-i 
ünnepségre, kokárdát készítenek, verset tanulnak.

GAZDAGÍTJÁK AZ ÜNNEPSÉGEKET
Több településen is hangsúlyosabb szerep jut az óvodá-
soknak a nemzeti ünnepségeken is, hiszen a kisközsé-
gek, kisebb városok gyakran a kisgyermekek műsorával 
teszik gazdagabbá a rendezvényeket. A harkányi óvodá-
sok is minden évben megtartják az ünnepségeket, Szi-
jártó Anikó óvodavezető szintén úgy véli, a változások 
inkább csak formálisak.
– A nemzeti ünnepek, néphagyományok ápolása, a ma-
gyar népmesék, dalok, rigmusok eddig is részesei voltak 
a mindennapjainknak. Csakúgy, mint az értékorientált 
közösségi nevelés – mondta. Az óvodában egyébként 
nemzetiségi csoport is van, így azok sem szenvednek 
hátrányt, akik felmenőik kulturális értékeihez is közelebb 
szeretnének kerülni.

Mintegy 450 diák kezdi meg szeptember 3-án a tanévet a har-
kányi Kitaibel Pál Általános Iskolában. Az ehhez szükséges 
5500 tankönyv maradéktalanul megérkezett, átvenni augusz-
tus 29-én lehetett őket.

Ősztől nagyobb hangsúlyt kell fektetni az óvodai nevelésben a nemzeti identitástudat isme-
retére. A módosítás sok intézmény esetében csak formális.

MIND AZ ÖTEZERÖTSZÁZ 
TANKÖNYV MEGÉRKEZETT

ERŐSÍTIK A NEMZETI ÖNTUDATOT AZ ÓVODÁBAN

ISKOLAI HÍREK

október 26. (péntek) és november 5. (hétfő) között, a téli 
szünidő pedig december 21. (péntek) és 2019. január 3. 
(csütörtök) között fog tombolni. A tavasz fáradalmait 
2019. április 17. (szerda) és április 24. (szintén szerda) kö-
zött pihenhetik ki a nebulók. 
A hétvége előtti kezdő és záró dátumokra mutatva Kiss 
József Levente jelezte: az iskola számára adott hat taní-
tás nélküli munkanap, melynek keretében eltérhet a tan-
év minisztériumi rendeletben foglalt szigorú rendjétől. 
Ezeket a rendszerint kirándulással vagy tematikus prog-
ramokkal töltött napokat a későbbiekben elfogadandó 
munkatervben határozzák meg, de egyről a diákönkor-
mányzat is dönthet majd. harkanyihirek.hu

INDUL AZ ÚJ TANÉV KÉT, MINI BÖLCSIS
CSOPORTTAL
Mint Kanizsainé Szíjártó Anikó óvodavezető elmondta, 
az idei tanévben debütál a harkányi bölcsőde. Az óvo-
dán belül két mini bölcsis csoportszobát alakítottak ki, 
és kétszer hét fővel kezdi meg működését a legkisebbe-
ket fogadó intézményegység. A létszámbővülés és az 
új szolgáltatás elindítása azt is jelenti, hogy a dolgozói 
létszám is nő az idei tanévre. Az óvodavezető ismertette: 
két bölcsődei nevelő és három kisgyermekgondozó kez-
di meg a munkáját szeptembertől a harkányi óvodában. 
Az óvodai létszám nem változott a tavalyi évhez képest, 
ahhoz hasonlóra számítanak és készülnek az óvodában. 
A 2018/19-es évben útjára indul a második úgynevezett 
színtiszta csoport a legkisebb korosztályban. A vezető 
hangsúlyozta, hogy emellett meghagyták a szülői vá-
lasztás lehetőségét a színtiszta és a vegyes csoportok 
között. Tervei szerint jövőre is hasonló struktúra szerint 
indítanak majd csoportot, és akkor elérik, hogy évfolya-
monként meglesz a három azonos korosztályú csoport 
az óvodában. 
A 2018/2019-es óvodai év a hagyományos Szüreti Fesz-
tivállal kezdődik, amikor az óvodások a menettánc előtt 
kis kosaraikban szőlőt kínálnak a Harkányba érkező 
vendégeknek. Majd ezt követően a már jól megszokott 
programok váltják egymást az intézmény falain belül. 
Idén is megünneplik a Népmese napját, valamint meg-
rendezik az egészséghetet is. Szeptember vége, október 
eleje a szürethez kapcsolódva telik az óvodába, majd no-
vemberben Márton-napi lampionos felvonulás lesz.

Módosította a kormány az óvodák alap-
programját, amely meghatározza az 
intézmények pedagógiai munkájának 
alapelveit. A módosítás szerint idén 
szeptembertől a korábbinál is hangsú-
lyosabb szerepet kell kapnia az óvodai 

nevelésben a nemzeti identitástudat 
erősítésének. Ezen belül a nemzeti jelképek 

Ősztől nagyobb hangsúlyt kell fektetni az óvodai nevelésben a nemzeti identitástudat isme-
retére. A módosítás sok intézmény esetében csak formális.
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A rendszerváltás utáni két cikluson keresztül – először képviselőként, majd alpol-
gármesterként – dolgozott a harkányi városvezetésben. Idősebb Kecskeméthy Pál 
egyebek mellett az idén már negyedszázados fürdőfesztivál első megszervezésé-
ben, emlékművek állíttatásában, helytörténeti könyv kiadásában is aktívan tevé-
kenykedett.

Id. Kecskeméthy Pál 1948. október 27-én született, Harkányban. Az általános iskola után Pécsett, a Nagy Lajos 
Gimnázium és Szakközépiskola szőlész-borász tagozatán érettségizett. Két fi a és négy unokája van, rájuk a leg-
büszkébb. A rendszerváltás után képviselőként, 1994-től kulturális ügyekért felelős alpolgármesterként dolgo-
zott Harkányért. Évekig volt munkatársa az akkori, új gárdával felálló harkányi újságnak, hol havonta jelentke-
zett hely- és egyháztörténetről, őstörténetről, valamint politikáról szóló írásokkal. Munkájáért idén Harkányért 
Érdeméremmel tüntették ki.

HARKÁNY LEGENDÁIT KUTATTA

– Tősgyökeres harkányi?
– Igen, itt születtem Harkányban, és szinte itt éltem le az 
egész életemet. Talán öt évig laktam Siklóson, amikor a 
feleségemmel összeházasodtunk, és ott kaptunk lakást. 
Sok mindennel foglalkoztam az iskola után, amikor a 
rendszerváltást követően képviselőnek választottak, ép-
pen a már egyre kevesebb munkát adó szarvasmarha- és 
sertésinszeminálásból kerestem a megélhetésre valót. 
Aztán már képviselőként a harkányi piacra jelentkeztem 
piacfelügyelőnek.
– Akkoriban nagyon ment a piac…
– Először csak a nyári szezonális nyitvatartással műkö-
dött, aztán meghirdettük, hogy lehet karácsonyi vásárra 
jelentkezni, erre óriási volt az érdeklődés. A végén már a 
mellette lévő szerviz helyeit is ki kellett adni. Voltak olyan 
évek, amikor több mint kétszáz üzleti vállalkozás műkö-
dött itt, ez alkalmazottakkal együtt körülbelül háromszáz 
munkahely, háromszáz család megélhetését segítő lehe-
tőség volt. Jobb években a város évi százmillió forintot 
profi tált a piacból. Persze ehhez a felfutáshoz kellett a 
délszláv háború okozta határon túli áruhiány is.
– Más, vendégeket vonzó ötleteik is voltak…
– Az első fürdőfesztivált, az első szüreti fesztivált is ak-
kor szerveztük meg, ezeknek már az első években is nagy 
sikere volt, akkoriban ugyanis nem volt ennyi fesztivál. 
Amikor volt anyagi lehetősége a városvezetésnek, akkor 
köztéri emlékműveket állítottunk, megpróbáltuk a múl-
tunk megismerésére helyezni a hangsúlyt.
– A helytörténeti könyv is ennek részeként jelent meg?
– Igen, a Harkányfürdő története című kiadvány kapcsán 

A KULTURÁLIS ÜGYEKÉRT FELELT A VÁROSBAN

volt egy olyan elképzelésem, hogy a 
helytörténet mellett a fürdő legendáiról 
is szóljon egy nagyobb rész. Édesapám nagyon komo-
lyan foglalkozott helytörténeti kutatásokkal, ő kutatta 
ki a jelentősebb történéseket, illetve azokat, amelyeket 
kevésbé ismertek az itt élők. Kevesen tudtak róla, de volt 
itt törökverő hős, Teremhegyi Bika András, a birtokának 
központja is itt volt. Pedig Zrínyi Szigeti Veszedelmében 
is ott állnak a sorok: „Mondom, bizony hatalmas Bika 
Andrással, Ki lovat s törököt öl csak egy csapással”. Aztán 
a református egyházi iratok között akadtak olyan bejegy-
zések, amelyek szomorú történeteket mesélnek el. Ilyen 
Harkány első tanítójának Csapai Jánosnak esete, melyet 
érdemes a református ekklézsiának emlékezet könyvé-
ből szó szerint idézni, mert más íze van a szónak.” A ta-
nítók rendi így számláltatik: Csapai János /:kinél feljebb 
nem mehetünk emlékezettel:/ A török midőn Béts alatt 
meg-verettetett az 1683-ban a’ tájba élt ez a’ tanitó./…../ 
E tanitót a tatár a’ szilva fához kötözvén, ugyan e határ-
ba, ott hala meg. /…./ A’ tatár a szilva fánál meg-nyúzta 
a’ fejét és a’ szakállát és zsebbe tévén elvitte.” Szegény 
elment a török segédhad vezérével tárgyalni, talán falu-
jának kegyelmet kérni, de bátor kiállásának ez lett az ára, 
Harkányt nem égették fel. Kibővítve megírtam az ő törté-
netét is akár a kuruc Dani Papét, elgondolkodtam milyen 
vívódáson mehetett keresztül, míg tetteiket így bevállal-
ták. Példamutató az a hit és felelőségtudat ami bennük 
égett. Dani papot, Harkány és Terehegy közös prédikáto-
rát a rác a harsányi hegyen  csatában vágta le 1704-ben. 
Megannyi hősi halál, amelyeket érdemes  megörökíteni.”

SZÜLETTEK:
2018.06.10.  Kovács Szeléna Gina    
2018.06.13.  Gyóni Réka   
2018.06.24.  Szabó Zara

ELHUNYTAK:

2018.06.01.  Fülöp Lajosné
2018.06.08. Biró Árpádné      
2018.06.18. Bogdán László
2018.06.22. Szeifert Ferenc
2018.06.26. Bódi József   

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2018.06.16. Fülöp Nikolett és Panghy Balázs    

ANYAKÖNYVI HÍREK / JÚNIUS

Fülöp Nikolett és Panghy Balázs    
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Akár ez is lehetne a címe minden Gera Zoltánnal kapcsolatos összefoglalónak, s talán egyszer majd a város 
sporttelepe is előveszi a hazai labdarúgás egyik ikonját, aki nemrég azzal került a fókuszba, hogy szeg-
re akasztotta a stoplis csukáját. A közelmúltban jelent meg egy videó az M4 sportcsatornán, ahol szintén 
Harkányban forgatott képsorokkal találkozhatott a néző, valamint az alább közölt írás a megyei napilapban 
jelent meg – és szép emlékként idézi fel Gera Zoltán harkányi éveit. 

HARKÁNYBÓL INDULT

Bódi Zoltán, azaz Zoli bácsi több mint negyven éven ke-
resztül volt utánpótlásedző. A Pécsi Kesztyűgyár, a Pécsi 
Kinizsi, a Harkány és PEAC csapatainál dolgozott. Számá-
ra mindig fontosabb volt a tehetséges fiatalok megtalá-
lása. Az egyik tehetséget pedig úgy hívják: Gera Zoltán…
– Már egészen kis korától ismertem Zolit, és tudtam na-
gyon jól, milyen tehetséges, de zűrös gyerek. Bátyja ak-
kor játékosom volt a Kinizsinél, és ő maga is nálunk kez-
dett el futballozni. Ezenfelül egymással szemben laktunk 
a pécsi kertvárosban – mesélte Bódi Zoltán. – Az édes-
anyja akkoriban sírva mesélte nekem, hogy az egyik aj-
tón bekíséri az iskolába, a másik ajtón már jön is ki. Volt 
olyan is, hogy éppen mentem haza a munkából, s mikor 
elhaladtam egy játékterem mellett, láttam, hogy Gerzson 
bent nyomkodja a játékgépet, de úgy, hogy szinte még 
fel sem érte. Bementem, és a fülénél fogva rángattam ki, 
akkorát üvöltött, mint az istennyila. 
Aztán 15 évesen megjelent a Harkány ifiedzésén a pálya 
mellett, és azt mondta: „Zoli bácsi, focizni szeretnék!”
– Ekkor már semmi baj nem volt a viselkedésével, nyá-
ron egyből le is igazoltuk. Nagyon nagy szerencséje volt, 

hiszen egy rendkívül összetartó társaságba érkezett  – 
emlékezett vissza a tréner. – Ezután már csak az volt a 
probléma, hogy nagyon fájtak az ízületei, életvitele mi-
att pedig a szervezete is leépült, így néha sírva edzett. 
Mondtam is neki, hogy üljön le, pihenjen. De ő nem akart 
pihenni, mert attól félt, hogy akkor nem fog játszani. Egy-
szer véletlenül egy órával előbb érkezett a Domus-parko-
lóba, ahol gyülekeztünk a mérkőzések előtt. Mivel nem 
volt nála óra, és azt hitte, hogy elkésett, leszaladt a busz-
pályaudvarra, és lement Harkányba az első járattal.
Bódi hozzátette, hogy mikor Gerát először berakta a kez-
dőcsapatba, rögtön vágott négy gólt a Szigetvár csapatá-
nak, cseleivel pedig teljesen megbolondította őket. 
A következő szezontól már a felnőtt gárdát erősítette, 
ahonnan beválogatták a régió válogatottjába is, karrier-
je pedig ettől kezdve már csak felfelé ívelt. A kertvárosi 
utcáról eljutott egészen az angol első osztályig, az Euró-
pa-liga döntőig és a magyar válogatottságig. Amit talán a 
vallásán, az akaraterején és a tehetségén kívül Bódi Zol-
tánnak és annak a kiváló harkányi társaságnak is köszön-
het egy kicsit Gera Zoltán.
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Először rendezték meg Villányban a Villány Open Gere 
Pincészet elnevezésű nemzetközi pénzdíjas sakkver-
senyt, amely négy napon át zajlott. Hétfordulós, svájci 
rendszerű torna volt, huszonegy indulóval. Két kategóri-
ában hirdettek győztest. 
A felnőtteknél 1. Hiebert Kenji (Japán) 5,5 pont, 2. Ká-
dár Gábor (Komló) 5,5, 3. Horváth Tamás (Győr) 5, 4. 
Kakuk Sándor (Orosháza) 5. 

ADA Kilenc ország – köztük az Egyesült Államok és Ghá-
na – közel négyszáz versenyzőjének részvételével zajlott 
le augusztus elején a szerbiai Adán a huszonkettedik alka-
lommal megrendezett, kizárólag 50 méteres versenyszá-
mokból álló Delfi n Kupa. A megmérettetésen a Harkányi 
Diáksport Egyesület ötfős csapattal képviseltette magát, 
a versenyzők két aranyérem mellett két-két ezüst- és 
bronzmedált is begyűjtöttek, valamint egy-egy negyedik, 
ötödik, hatodik és hetedik helyezést is elértek.
Eredmények: Horváth Ágnes: gyors 1., mell 2., Spánd-
li Dominik: gyors 1., pillangó 3., Fekete Zalán: mell 3., 
gyors 7., Krutek Csenge: mell 2., pillangó 4., Nagy Ákos: 
hát 5., pillangó 6.
SELLYE Sellye várossá nyilvánításának 21. évforduló-
ja alkalmából a helyi sportegyesület úszószakosztálya a 
Dél-Baranyai Úszóegylettel közösen rendezett versenyt. 
Itt a Harkányi Diáksport Egyesület sportolói 13 aranyé-
remmel gazdagították az egylet hírnevét. Az elmúlt esz-
tendőben első alkalommal megtartott, nagy sikert aratott 
és idén is programba iktatott szenior versenyben a harká-
nyi úszók hét aranyérmet szereztek.
Eredmények: Kuszinger András: 25 m gyors, mell, hát 1., 
Bachmann Bercel: 25 m gyors 1., mell, hát 2., Gyócsi-Ne-
mes Attila: 25 m gyors 2., mell 3., Nagy Kasza Blanka: 25 
m gyors első, mell 2., hát 3. Boros Alíz: 25 m gyors, mell, 
hát 2., Boros Zsombor: 50 m gyors, hát első, mell 2., Er-
szény Roland: 50 m hát 3., gyors, mell 4., Nemes János: 
50 m mell 2., gyors, hát 3. Kuszinger Márton: 50 m mell, 

Idén 33. alkalommal rendezik meg, négyszáz úszó – a 
hazai egyesületek sportolóin kívül öt nemzet (Szerbia, 
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Románia, Szlo-
vákia) versenyzőinek – részvételével a Harkány Sprint 
úszóversenyt. A harkányi úszósport a több évtizedes 
program folytatásával immár második alkalommal Dr. 
Vlaskovits János Emlékverseny elnevezéssel is emlékezik 
az alapító-edzőre, a megyei úszószövetség egykori elnö-
kére. A krisztusi korba lépő, a Dél-baranyai Úszóegylet 
által megrendezésre kerülő több korosztályos megmé-
rettetésen a váltók mellett kizárólag sprint számok sze-
repelnek – 50 méter –, négy úszásnemben.
Az idei verseny – melynek fővédnöke Baksai Endre 

SAKK HÍREK: KÉSZÜLNEK A THERMAL HOTEL HARKÁNY TORNÁRA

ÚSZÓ HÍREK

HARKÁNY SPRINT NEMZETKÖZI ÚSZÓVERSENY

Az ifj úságiaknál 1. Kresz Ádám (Komló) 4,5, 2. Csőszi 
Csenge (Siklós) 3,5, 3. Kresz Tamás (Komló) 3. 
Különdíjak: a legjobb nem díjazott baranyai: Jeszenszky 
József (Siklós, Komló) 3,5., a legjobb nem díjazott szenior 
(60 éven felüli): Frank József (Dunaharaszti) 3. 
A legközelebbi baranyai sakkverseny a Thermal Hotel 
Harkány torna lesz szeptember 13–16. között, ezt 12. al-
kalommal rendezik meg, hétfordulós, svájci rendszerben.

hát első, gyors 2., Várdaróci Máté: 50 m mell 3., gyors, 
hát 6., Erszény Petra: 50 m mell 2., gyors 3, hát 4. Barkó 
Kincső: 50 m gyors 3., mell 6. Várnai Petra: 50 m gyors, 
mell, hát első., Weimert Ádám: 100 m mell 1., gyors, hát 
3., Ahmann Bence: 100 m gyors 1., mell 2., hát 3.
A 4x50-es vegyes fi ú váltó – Ahmann, Weinert, Kuszin-
ger M., Nemes – harmadik helyezést ért el. A lányoknál a 
Barkó, Erszény, Várnai, Boros összeállítású csapat szin-
tén bronzérmet szerzett.
Szenior eredmények 50 méteren, korosztályonként:
Feketéné Szűcs Andrea: gyors, mell 1., Borosné Jan-
dura Ivett: gyors, mell 1., Nemes Dóra: gyors 1., Nemes 
Jánosné, Jetti: mell 2., Tihanyiné Fedelevits Brigitta: 
gyors, mell 2. Kuszingerné Nótin Anita: gyors 3., mell 4., 
Fedelevits Ákos: gyors, mell 1., Tihanyi László: mell 2. 
A családi váltóban Kuszingerék a 3. helyezést szerezték 
meg, míg a Fekete család – megelőzve mindenkit – a do-
bogó legmagasabb fokára állhatott.
ZENTA KUPA 2018. A Harkányi Diáksport Egyesület hét 
versenyzővel képviseltette magát a szerbiai Zentán au-
gusztus közepén rendezett megmérettetésen, ahol össze-
sen kilenc érmet – minden fajtából hármat – szereztek Ne-
mes János tanítványai az 50 méteres versenyszámokban. 
Eredmények: Spándli Dominik: gyors, pillangó 1., Barkó 
Kincső: gyors 1., pillangó 2., Várnai Petra: hát 2., gyors 3., 
Krutek Csenge: mell 2., pillangó 4., Kuszinger Márton: 
hát 3., gyors 5., Kuszinger András: gyors 3., hát 8., Ne-
mes János: pillangó 4., mell 8.

Tamás polgármester, védnökségét Marosi András, a 
Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója vállalta – a város ön-
kormányzatának és a fürdő vezetésének köszönhetően 
már megújult környezetben zajlik majd.
Az előző évek gyakorlatához híven, a megmérettetésen 
az úszók a sportág hazai kiválóságaival – korábban pél-
dául Kapás Boglárka és Jakabos Zsuzsanna is részt vett a 
rendezvényen, sőt „versenybe szállt” – is találkozhatnak. 
Ebben az évben a verseny díszvendégei Kenderesi Ta-
más és Financsek Gábor olimpikonok lesznek.
A Harkány Sprint úszóversenyen idén a helyi szüreti 
fesztiválhoz alkalmazkodik, egy héttel később, szeptem-
ber 8-án, 12 órakor csobbannak vízbe az első versenyzők.
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Harkány megyei első osztályban futballozó csapata há-
rom játékost igazolt a most induló szezonra.  
Jovanovics Zsolt (24) középpályás Márokról érkezett, ko-
rábban Beremenden és Siklóson 84 mérkőzésen lépett 
pályára a megye első osztályában, összesen hét gólt 
szerzett. Az elmúlt évet Angliába töltötte.
Rudolf Ádám (22) védő Drávaszabolcsról érkezett, ko-
rábban a megye első két osztályában mutatta meg tu-
dását, Beremenden szerepelt 11 mérkőzés erejéig. Egye-
lőre sérülése utáni rehabilitáción vesz részt, várhatóan 
egy hónap múlva már teljes értékű játékosként lehet rá 
számítani.
Welchner Róbert (20) Siklósról érkezett. A csatár 37 me-
gyei első osztályú mérkőzése során nyolc gólt szerzett, 
korábbi sérülése miatt egy éves rehabilitáción van túl.
Horváth József, az egyesület vezetője az előző bajnok-
ság második felében tapasztalható fellendülésre is mu-
tatva jelezte: mindenképpen további előrelépést tervez-
nek. Mindemellett látványosan megújult a sportpálya 
környezete is. Az új kerítés, a labdafogó háló és a pá-
lya körüli térkövezett rész is elkészült az idei szezonra. 
A 2018/2019-es kezdésre társadalmi munkát hirdetett a 
szakosztály. A szépítés jegyében augusztus 17-én várták 
a résztvevőket a pálya körüli teendők elvégzésére.

A Magyar Kupa Baranya megyei selejtezőjével ért véget 
a labdarúgócsapat nyári felkészülési időszaka, az első 
fordulóban a PEAC látogatott Harkányba. 
A meccs egyetlen gólját Borka Richárd, a vendégek já-
tékosa szerezte, a 41. percben; ezzel a hazai gárda elbú-
csúzott a kupa további köreitől. Kezdetét vette viszont a 
megyei első osztályú bajnokság, ahol az idei szezonban 
15 csapat küzd az elsőségért. A szezonnyitón a Mohács 
alakulata érkezett városunkba, és 7-0-ás győzelmet ara-
tott. A harkányiak a második fordulóban – lapzártánk 
után – Siklósra látogattak.

Szeptember 2., 17.00 óra: Gyógyfürdő Harkány – Sellye 
VSK O és R
Szeptember 8., 16.30 óra: Szászvári SE – Gyógyfürdő 
Harkány
Szeptember 16., 16.00 óra: Gyógyfürdő Harkány – 
PVSK Labdarúgó Kft.
Szeptember 23., 16.00 óra: Lovászhetényi FC – Gyógy-
fürdő Harkány
Szeptember 30., 15.00 óra: Gyógyfürdő Harkány – 
Pécsváradi Spartacus SE
Október 7., 15.00 óra: Bólyi SE – Gyógyfürdő Harkány
Október 14., 14.30 óra: Gyógyfürdő Harkány – Villány TC
Október 21., 14.30 óra: Gyógyfürdő Harkány – PEAC
Október 27., 13.30 óra: Sport36 Komlói Bányász – 
Gyógyfürdő Harkány
November 4., 13.30 óra: Gyógyfürdő Harkány – Sze-
derkényi SE
November 11., 13.30 óra: Boda ÖSE – Gyógyfürdő Harkány
November 24., 13.00 óra: Szentlőrinci SE II. – Gyógy-
fürdő Harkány

ELSTARTOLT A FOCISZEZON
HÁROM JÁTÉKOST IGAZOLTAK TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

GYORS BÚCSÚ A KUPÁTÓL, GYENGE KEZDÉS 
A BAJNOKSÁGBAN

Egy héten keresztül a városi sport-
csarnokban készültek fel az idei 
szezonra a Megyeri Tigrisek Kosár-
labda Klub különböző korosztályos 
csapatai. A napi két kemény edzés 
három szerb edző vezetésével zaj-
lott. A harkányi tartózkodás alatt 
derült ki, hogy az egyesület leg-
idősebb csapata idén az NB I-ben 
indulhat – a kosárlabda szövetség 
illetékes bizottságának döntése 
alapján.

ÚJPESTI KOSARASOK HARKÁNYBAN

Fotó: Kótány Jenő

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

Az augusztus 2-a és 5-e között lebonyolított XIV. JOOLA–
Harkány Gyógyfürdő Kupa Nemzetközi Veterán Aszta-
litenisz Ranglista Versenyen nyolc nemzet (magyar, né-
met, cseh, szlovák, lengyel, horvát, román, új-zélandi) 209 
játékosa vett részt. Az 1200 mérkőzés 16 asztalon folyt, 
Kékedi Tibor és Gulyás Vince nemzetközi versenybírók 
irányítása alatt. A négynapos verseny első napján a pá-
ros versenyszámok zajlottak, míg pénteken és szombaton 
az egyes küzdelmekre került sor, melyeket vasárnap a DC 
(vegyes rendszerű) verseny – ahol páros és egyest is ját-

JOOLA KUPA

Hétfő:   19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 
Kedd:  18.00 – 19.00   TRX-edzés a kisteremben 
  18.30 – 20.00 öregfi úk labdarúgóedzése
Szerda:  17.15 – 20.00 asztalitenisz edzés
  17.00 – 18.30  Én is azért élek — Jóga Márki Nórival
  19.00 – 20.00 aerobik a kisteremben 
Csütörtök: 18.00 - 19.30    női labdarúgóedzés 
  18.00 – 19.00  TRX-edzés a kisteremben
Péntek:  17.30 – 20.00  asztalitenisz edzés
Szombat 10.00 – 11.00  TRX-edzés a kisteremben 

09.02. Gyógyfürdő Harkány – Sellye VSK. /felnőtt labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 16.30-tól/
09.09. Gyógyfürdő Harkány – Szászvár /U16-os labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 09.30-tól/
09.09. Gyógyfürdő Harkány – Szászvár /U19-es labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 11.30-tól/
09.16. Gyógyfürdő Harkány – PVSK. /felnőtt labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 16.00-tól/
09.22. Gyógyfürdő Harkány – Lovászhetény /U16-os labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 09.30-tól/
09.22. Gyógyfürdő Harkány – Lovászhetény /U19-es labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 11.30-tól/
09.30. Gyógyfürdő Harkány – Pécsváradi Spartacus SE /felnőtt labdarúgó-mérkőzés a sporttelepen 15.00-tól/

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A SPORTCSARNOKBAN:

SPORTPROGRAMOK:

A „Tenkes TRX” nyáron 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:

Én is azért élek — Jóga Márki Nórival:

TRX:
A sportcsarnok kistermében továbbra is lehetőség 
van thai box, kick-box és bokszedzések látogatására. 
Időpont-egyeztetés szükséges, ami az alábbi számon 
kérhető: Demhardt Tamás: 06-70/542-7854. 

Márki Nóra jóga foglalkozásokat tart szerdánként a sportcsarnok 
kistermében 17.00 órától. Más időpontban tartott foglalkozásokról 
érdeklődjön az „Én is azért élek — Jóga Márki Nórival” facebook oldalon.

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A SPORTCSARNOKBAN:

Fotó: Kacsúr Tamás

szanak – követett. 
A baranyaiak közül egyedül Tóth Andrea szerzett érmet, 
illetve érmeket. A 40-50 évesek korosztályában nyerte 
meg a női egyest, illetve DC-ben – a Beck Szilviával (Szom-
bathelyi AK) alkotott csapattal – második helyezést ért el.
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