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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

ÚJABB TÁMOGATÁS ÉRKEZIK

HARKÁNYBAN ÉLNI JÓ

FOLYTATÓDÓ FELÚJÍTÁSOK

Harkány Város Önkormányzata 47,9
millió forintos támogatásban
részesült a Miniszterelnökségtől.

Novembertől beadhatók a
pályázatok: harkányi ﬁatalokat
támogat az önkormányzat.

A testület szeptemberi ülésén hagyta
jóvá a további járda- és útfelújítások
tervezetét és költségvetését.
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ESÉLY OTTHON HARKÁNYBAN
Rendszeres támogatásban lehet részük a Harkányban élő fiataloknak, a városvezetés ugyanis a Harkányban élni jó – Esély Otthon
Harkányban elnevezésű projektje keretében helyi ösztöndíjrendszert alakított ki. A program a 18 és 35 év közötti fiatalokat érinti.
jövőbeni munkáltatójuk írásban nyilatkozik arról, hogy
mikortól kívánja foglalkoztatni őket; emellett a támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy három hónapon belül Harkányba költöznek és állandó bejelentett harkányi
lakóhelyet létesítenek. Azokat, akik Harkányban vállalkozást indítanak és egy évig biztosítják saját foglalkoztatásukat, 150 ezer forinttal támogatják, a Harkányban élő és
új munkahelyet létesítők pedig havi 15 ezer forint viszsza nem térítendő támogatást kaphatnak. Az érintettek
november 15-ig nyújthatják be a pályázatukat. Az ösztöndíjban részesülők vállalják, hogy rendszeresen részt
vesznek az Esély Otthon projekt keretében meghirdetett
programokon, rendezvényeken, illetve a hazai és európai
uniós programokra felkészítő foglalkozáson és egyéni
felkészítő programon.

A fiatalok helyben maradását célzó projekt megvalósítására az önkormányzat 156 762 343 forint pályázati támogatást nyert az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív
Program keretében.
A városban letelepedőket és helyben munkát vállalókat,
a Harkányban induló vállalkozásokat, valamint az itt élő
és új munkahelyet létesítőket támogatja az önkormányzat a Harkányban élni jó – Esély Otthon Harkányban projekt keretében meghirdetett ösztönző programmal.

BEVONJÁK AZ ÉRDEKELTEKET
A Harkányban élni jó – Esély Otthon Harkányban projekt
célja, hogy az itt letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye arra, hogy a Harkányban fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot
alapítani. A fiatalok helyben maradását ösztönző program részeként már több fórumot is szerveztek az érintetteknek, amelyeken ők elmondhatták, hogyan képzelik
el Harkányban a jövőjüket, illetve hogy milyen nehézségekkel néznek szembe a pályaválasztást valamint a harkányi munkavállalást illetően. Az elkövetkezendőkben az
önkormányzat állásbörzéket, workshopokat, kompetenciafejlesztő, kommunikációs, önismereti, konﬂiktus- és
stresszkezelő tréningeket szervez, emellett pedig a művelődési házban Ifjúsági Pont is nyílik, amely fiataloknak
szóló programokat kínál majd.

TERVEZIK A JÖVŐT
Szintén a pályázat keretében ifjúsági és sportkoncepció
is készült, azzal a céllal, hogy a városvezetés megismerje
a korosztály sajátosságait, jellemzőit és elvárásait. Ez segítséget ad ahhoz, hogy min kell változtatni, illetve feltárja az ifjúságsegítés további lehetőségeit is.
A sportkoncepció pedig kijelöli azokat az irányvonalakat,
amelyek mentén a harkányiak egészségesebben élhetnek, a város sportélete fejlődhet, az ezzel kapcsolatos
szolgáltatási kínálat színvonala is javulhat, hiszen fontos
cél a sportolási lehetőségek megteremtése, a kiszolgáló
létesítmények fejlesztése, valamint egy e tekintetben is
vonzó városkép kialakítása. A projekt keretében öt szolgálati lakást is kialakít az önkormányzat a kedvezményezetteknek, akiknek a támogatási időszak végéig csak a
rezsit kell fizetniük, bérleti díjat nem.

ÖSZTÖNDÍJAKRA LEHET PÁLYÁZNI
A most kialakított ösztönző programban a 18 és 35 év
közötti fiatalok pályázhatnak. Az ösztönzők havi maximumát a mindenkori minimálbér illetve a garantált bérminimum összegéig lehetett tervezni, az erre fordítható
összeg pedig bruttó 5,7 millió forint. Ennek megfelelően
akár 40-50 fiatal is részesülhet ösztöndíjban.
A város vezetése három ösztönző programot dolgozott
ki, az ösztöndíjak pedig minimum hat, maximum 24 hónapig adhatók azoknak, akik a feltételeknek megfelelnek.
Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a
cél az, hogy minél szélesebb kört érjenek el az igényelhető támogatással. A projekttervezők igyekeztek rugalmas
pályázati rendszert kialakítani, de ha a vártnál kevesebben élnek az igényléssel, akkor félévente, évente átvizsgálják az igénybevételéhez meghatározott feltételeket.
A Harkányban letelepedő és munkát vállaló pályázók havi
20 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, ha igazolják, hogy Harkányban dolgoznak, vagy

AZ ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOKAT ALÁÍRVA, A
KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT, SZEMÉLYESEN VAGY POSTAI ÚTON KELL BENYÚJTANI:
2018. NOVEMBER 15-IG
úgy, hogy a pályázatok anyaga a fenti
határidőig beérkezzen! Benyújtás helye és a
pályázatokkal kapcsolatos további információ:
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és
Sport Központ (Ifjúsági iroda)
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A
Magusics Péter munkatárshoz.
Pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás
munkaidőben, a 06 30 964 28 20-as
telefonszámon kérhető.
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Október 13-án vette kezdetét
a téli éjszakai fürdések szezonja. Idén négy alkalommal lehet csobbanni Harkányban, utoljára egy
előszilveszteri
bulin.
A rendezvények sora
természetesen jövőre
folytatódik.

Négy városnak kedvezett a kormány átcsoportosítása, köztük Harkánynak, amely 47,9 millió forintot kapott. A település ezt az összeget fejlesztésre
fordíthatja.
– A Harkány érdekében végzett munka folyamatos, a
város vezetése pedig mindent megtesz azért, hogy az
ütemezett fejlesztésekkel elérje kitűzött céljait – mondta Baksai Tamás. A polgármester emlékeztetett: az egymilliárdos fürdőfejlesztési támogatás többletköltségeihez igényelt a város kiegészítő forrást idén júliusban a
Miniszterelnökségen. Erre azért volt szükség, mert már
látható volt a többletforrás-igény, ami akkor 47,9 millió
forint volt. – Továbbá be lett adva a fürdő fejlesztésére
egy jóval nagyobb összegű kérelem, amely 2019-2024
között biztosítaná a létesítmény ütemezett fejlesztését – fogalmazott. A mostani kormányhatározat szerint a Miniszterelnökség kabinetfőnöke október végi
határidővel feladatul kapta azt is, hogy vizsgálja meg
a város önkormányzatának vonatkozásában a harkányi
gyógyfürdő továbbfejlesztésének lehetőségét és forrásigényét, valamint a vizsgálat alapján készítsen előterjesztést a kormány részére a fejlesztés támogatása
érdekében. harkanyihirek.hu

A látványfürdőben másfél
éve tartanak zenés éjszakai
fürdéseket, köztük szilveszteri
bulit, vagy éppen Valentin napot. A sorozat tavaly olyan sikeresnek bizonyult, hogy végül a
gyógyfürdő két kültéri, melegvizes medencéjét is meg
kellett nyitni a rendszerint este nyolctól éjfélig bulizó
közönség előtt, míg a nyár által kettészakított sorozatban már külön fénytechnikája volt a gyógymedencéket
kettészelő hídnak is.
A közönségnek október 13-tól négy alkalommal nyílik
lehetősége a DJ-pult előtt csobbanni a barátokkal, vagy
éppen a melegvizes medence egyik szegletében megbújni párjával. Az alkalmakról természetesen nem hiányozhat a szauna, a masszázs, a bárpult és a helyben
kevert zene sem. Zsadányi Zsolt, a fürdő igazgatóságának tagja jelezte: az utóbbi téli-tavaszi szezonban hozzávetőlegesen kétezren keresték fel e hétvégi estéken
az élményfürdőt, mely idén is változatlan árú esti belépővel és az elsőknek járó akciókkal várja a vendégeket.

harkanyihirek.hu

ÚSZNI TANULTAK A NAGYMAMÁK
Néhány nagyi megmutatta, hogy soha nincs késő,
példát is állítottak azzal, hogy belevágtak a sportolásba. Megirigyelte ugyanis az unokájuktól
az úszás élményét pár harkányi nagymama,
aki elhatározta, hogy megpróbál úszni tanulni. Meg is mutatták, hogy soha nem késő elkezdeni, és ügyesen vették az akadályokat;
volt közöttük, bár volt köztük, aki 70 éves
életkoron is túl jár már.

– Biztattam őket, hogy amit az ember nem próbált még,
arra ne mondja, hogy lehetetlen, hiszen mindenki számára elérhető az oktatás, soha nem késő semmit
elkezdeni – fogalmazott az edző. Azt is elmondta
a már idősebb hölgyeknek, hogy milyen kedvező
hatással van az úszás a vérkeringésre. A nagymamák belevágtak: elkezdtek járni Jettihez, hogy
megtanuljanak úszni, és tíz nap alatt sikerült is
a tervük, három úszásnemet is elsajátítottak.
– Az első három nap eléggé fárasztó volt a
számukra, izomlázuk is lett, és fájt mindenük,
azután viszont nagyon jól érezték magukat,
élvezték a tanulást, sikerült mindenkinek megtanulnia úszni – mondta az edző. Hozzátette,
meglepődött azon, hogy a siklás után nehezebb
volt nekik a lábra állás, de alapjában véve könynyebben tanultak a gyerekeknél, még úgy is, hogy
az idősebb korosztályba tartoznak, ezért edzőként is
nagyon büszke rájuk. bama.hu

– A nagymamák unokái évek óta az egyesületünkben úsznak, és mindig örömmel nézik a
gyermekeket a medencében, hogy milyen jó,
biztos milyen könnyű nekik. Elmondták, hogy
ők még az arcukat sem merik a vízbe tenni –
mesélte Nemesné Jetti, a Harkányi Diáksport
Egyesület úszóedzője, aki felvetette a hölgyeknek,
hogy járjanak el ők is úszni, majd ő megtanítja nekik
az alapokat.
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NÉMET NEMZETISÉGI HÍREK
A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormány tagjai – a Palkonyai Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen, a német belügyminisztérium támogatását elnyerve – október 28-30. között Nyugat-Magyarországra
utaztak, a régiók közötti kapcsolatépítés céljából.
Pénteken reggel indultunk Sopronba, a Szieszta Hotelbe, ahol két éjszakára szálltunk meg. Utunkat megszakítottuk Nagycenken, ahol megtekintettük a Széchenyi
kastélyt és emlékmúzeumot, valamint a mauzóleumban
leróttuk tiszteletünket a legnagyobb magyar előtt, koszorút helyeztünk el a sírjánál.
Szállásunk elfoglalása után, a délután hátralevő részében Sopronnal ismerkedtünk, majd este a Taschner pincészetben vettünk részt borkóstolós vacsorán.
Másnap reggel Ausztriába utaztunk, ahol elzarándokoltunk Unterfrauenhaid településre, felkeresve annak
Mária-kegytemplomát. Innen Raidingbe mentünk, ahol
megtekintettük Liszt Ferenc szülőházát. Délután a két
önkormányzat felkereste saját partnertelepülését, mi
harkányiak Harkára utaztunk. A település csak pár méterre van az osztrák határtól. Haris-Payer Ilona Gertrud,
a Harkai Német Önkormányzat elnöke mutatta be településük jellegzetes építészeti stílusát, a mai sorházak
őseit, a tájházukat és két felekezeti templomukat, az
evangélikust és a katolikust. Az evangélikus gyülekezeti
házban kiállítást is berendeztek nekünk, képekben bemutatva a harkai németséget. Szabó Károly, a település
polgármestere is fogadott bennünket. Mint elmondta, a
településen nem ismerik a közmunka fogalmát, és a sok

betelepülő miatt a falu dinamikusan fejlődik.
Az önkormányzat tagjai az evangélikus gyülekezeti
házban láttak vendégül bennünket, itt mi is lehetőséget kaptunk, hogy bemutassuk Harkányt. Beszéltünk
a gyógyvizünkről – amit palackban elvittünk Harkára –,
elmeséltük a legendánkat Harkáról. Bemutattuk az önkormányzatunkat, ismertettük a munkát, amit végzünk
a településen. Őszintén beszéltünk a problémáinkról is,
amik hol hasonlóak, hol különbözőek az övéiktől.
Távozásunk előtt megkoszorúztuk a kitelepítettek előtt
tisztelgő illetve a világháborús emlékművüket is. A tartalmas délután és este után kisvonattal vittek vissza
bennünket a soproni szállodába.
Harmadik nap – a reggeli után – hazafelé vettük utunkat,
de még felkerestük a Fertő tavat, és megálltunk Fertődön megtekinteni az Esterházy kastélyt. Már este volt,
amikor buszunk megérkezett Harkányba.
Harkán búcsúzáskor meghívtuk az ottani német önkormányzatot Harkányba, és reméljük, hogy ellátogatnak
hozzánk. Bízunk abban, hogy egymás megismerése után
a két önkormányzat úgy ítéli majd meg, hogy érdemes
hosszú távú együttműködési megállapodást is kötni
egymással, és ezzel szorosabbra fűzni a két önkormányzat között a kapcsolatot.

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
Harkány Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozni kíván az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A pályázati
rendszerben „A” és „B” típusú pályázat együttesen kerül kiírásra. Az „A” típusú pályázat esetében az ösztöndíj-folyósítás időtartama tíz hónap, azaz két egymást
követő tanulmányi félév, a 2018/2019. tanév 2. féléve és a
2019/2020. tanév 1. féléve. Az ösztöndíjpályázatra azok a
települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. A „B” típusú pályázat esetében az ösztöndíj-folyósítás időtartama
3x10 hónap, vagyis 6 egymást követő tanulmányi félév,

azaz: a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév valamint
a 2021/2022. tanév. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak
azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a
2019. évi felsőoktatási
felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben
ténylegesen megkezdik.
Pályázatok benyújtásának határideje:
2018. november 6.
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Fotó: Kótány Jenő

A Harkányi Német
Nemzetiségi Önkormányzat október 6-án
tartotta meg Oktoberfest rendezvényét.
A program a római
katolikus templomban kezdődött, ahol
a Harkányi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Singvögel
kórusa énekelte az
egyházi énekeket. Az istentiszteletet Ronta László
esperes celebrálta, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
A művelődési ház előtt a Ticket zenekar zenéje köszöntötte a rendezvényünkre érkezőket, a hívogató
dallamok megtöltötték a létesítmény nagytermét
vendégekkel.
Rendezvényünk vendége volt az éppen Harkányban tartózkodó Ihász István és felesége, aki a Duna-menti Svábok Világszövetségének az elnöke.
A műsoros est – Baksai Endre Tamás polgármester
megnyitója után – a Himnusszal és a magyarországi
németek himnuszával kezdődött, amit a Singvögel
előadásában hallhattunk. Ezt követően a mohácsi Park utcai általános iskola diákjai énekeltek és
furulyán játszottak. Őket a helyi általános iskola
és zeneiskola tánccsoportja követte, akik német
táncokat adtak elő. A továbbiakban a közönséget
a helyi német nemzetiségi énekkar, az énekkar zenés szólistái, a himesházi Auth Attila harmonikajátékával, és a „Mohács” Nemzetiségi Táncegyüttes
szórakoztatta. Ezt követően a Ticket zenekar húzta
a talpalávalót; szólt a zene, és vendégeink
járták a keringőt, a polkát, de nem maradt
el a tangó és a csárdás sem.
Köszönetet mondunk a fellépőknek, azok
felkészítőinek, vendégeinknek, akik részvételükkel megtisztelték rendezvényünket,
és azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak az esemény sikeréhez: Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő
Zrt., Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház, Átrium Hotel, Dráva Hotel,
Thermal Hotel, Inerma Kft., Paczier Kft.,

5

Paczier
Gábor,
Horváth József,
Oázis Büfé, Ilona
Büfé, Varga Ildikó, Böröczfy Szilvia fodrász, Diófa
Pizza, Nagy Zoltán Zöldségbolt,
Lengyel
András
autószerelő, Juka
Virágbolt, SOCA
Bt., Hellas Étterem,
Tenkes Csárda, Katalin Vendéglő, Brunyai Pincészet,
Villányi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Harkányi Papírbolt, és az egyéni adományozók.
Reméljük, vendégeink jól szórakoztak, és 2019 októberében ismét találkozhatunk.
Köszönettel:
Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat
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STOP
VAN TENNIVALÓ
Ezen részletes adatok és helyszínek elemzését követően
a tanulmány több pontban tesz javaslatot a közlekedési
rend javítása érdekében. A szükséges és halaszthatatlannak ítélt feladatok közt szerepel többek közt a veszélyes
útkereszteződésekben a rálátást akadályozó növények
eltávolítása, a szükséges helyeken biztonsági korlátok
kihelyezése, a közterületeken található útakadályok eltávolítása, a kopott és nem látható KRESZ-táblák felújítása, valamint az útjelzések felfestése. A testület a felsorolt feladatok elvégzését támogatta, csakúgy, mint a
tanulmányban kiemelt útkereszteződésekben eszközölt
változásokat is. Így hangsúlyosabban hívják fel a jövőben
az autósok figyelmét a Bartók Béla – Bajcsy-Zsilinszky,
az Arany János – Körösi Csoma Sándor, valamint a Petőfi
Sándor – Arany János – Sport utcai kereszteződésekben
érvényben lévő közlekedési szabályokra. A tanulmány a
gyalogosok áthaladásának biztonsága érdekében új zebra kialakítására is javaslatot tesz a Bajcsy Zsilinszky utca
– Zsigmondy sétány és a Bartók Béla – Bajcsy Zsilinszky
utca kereszteződésében. A testületi ülésen elhangzott,
hogy ezen feladat elvégzésére a „Zöld Város” projekt
megvalósításáig várjanak, valamint vizsgálják meg annak a lehetőségét is, hogy a KRESZ-park és az Ady Endre
utca között, és az Ady Endre utca Siklósi út között is kialakítható-e egy kiemelt gyalogátkelőhely.

Harkány Város
Önkormányzata
felülvizsgáltatta
a város közútjainak forgalmi
rendjét. A tanulmány megállapította, hogy összességében a település helyi úthálózatán
jelentős, a jogszabálynak nem megfelelő, és közlekedés
biztonságot befolyásoló forgalmi rendet érintő hiányosság nincs. A tanulmány az elmúlt öt évre visszamenően
elemezte a városban bekövetkezett baleseteket is.
A 2013. január 1. és 2018. március 30. közti időszakban a
város közigazgatási területén 21 olyan baleset történt,
ami személyi sérüléssel járt, ebből 12 az országos közúthálózaton és 9 a helyi közúthálózaton. A legjellemzőbb
baleseti típus az útkereszteződésben, elsőbbség meg
nem adásból vagy a kanyarodási szabályok be nem tartásából származó baleset volt, összesen 12. Gyalogos-elütés három esetben történt, egyik sem kijelölt átkelőhelyen. A 21 baleset közül 1 halálos, 4 súlyos, 17 könnyű
kimenetelű volt. A halálos baleset 2017. október 15-én,
a Petőfi Sándor utcában történt, útkereszteződésben,
elsőbbség meg nem adásából adódóan. A baleseti helyszíneket áttekintve a tanulmány megállapította, hogy
sűrűsödési hely, baleseti góc a város úthálózatán nincs.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK
A képviselő-testület szeptemberi ülésén újabb út- és
járdafelújításokról hozott döntést. A határozatban szerepelt az iskola előtti árok teljes hosszában történő lefedése – ami azóta megvalósult már –, így növelve az
intézmény előtti parkolóhelyek számát. A napirendi
pont tartalmazta az Arany János utca és a Kölcsey tér
közötti útszakaszon járda kialakításának lehetőségét
is. A testület felkérte a műszaki osztályt a járdaszakasz
engedélyezési terveinek elkészítésére, és a költségvetés ismeretében hozzák meg a végső döntést. Ugyanilyen formában született döntés a Zsigmondy sétány és
a Kossuth Lajos utca végén található közterületről is.
A kórház előtti parkos területen a járdaszakaszok ki-

építését nehezíti, hogy több közmű is erre halad át. A
testület itt is az engedélyezési tervek elkészülte után,
a költségvetés megismerését követően hozza meg a
végső döntést. A testület ezeken a feladatokon túl több
mint kilencmillió forintos út- és járdafelújításról döntött.
Így többek közt megújul a Petőfi utcában és a Kőrösi
Csoma Sándor utcában a vízelvezető árok, a Kölcsey téren útfelújításra és csapadékvíz-elvezetésre kerül sor,
a Kossuth Lajos utcában több járdaszakasz javítása is
megtörténik. A Bezerédi és a Bercsényi utca egy szakaszán mart aszfaltot kap, valamint több helyen kátyúznak, és kavicsozzák a hegyre menő utakat. Az Egészségház udvarán területrendezésre kerül sor.

TERÜLETRENDEZÉS A KÖLCSEY TÉREN
A megállási körülmények javítása érdekében rendezi a területet az önkormányzat az óvoda
Kölcsey téri bejárata körül. Továbbá a hosszú távú tervek között szerepel a parkolás átfogó
problémáinak megoldása, ami egy összetettebb feladatként körvonalazódott. A mostani munkálatokkal egy tucat autó megállását teszik lehetővé a területen, ami zúzott kővel lesz felszórva. Az apróságokat oviba szállító és értük érkező szülők a tervek szerint már novemberben
használatba vehetik a kialakított területet.
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AZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTÉK
– Nem csupán egy világnap, inkább valódi ünnep október elseje, amikor kifejezzük tiszteletünket az idősebb korosztály
előtt, akik életet adtak generációinknak és felnevelték
nemzetünket – mondta Baksai
Tamás az Idősek Világnapjára
szervezett helyi ünnepségen.
Harkány polgármestere köszöntötte a városvezetés
nevében a szépkorúakat, akiket több évtizedes hagyományként láttak vendégül a művelődési házban. Az est
során a harkányi ovisok műsora mellett az operett királynője, Oszvald Marika és Csere László szórakoztatta a
zenés vacsorán megjelenteket. harkanyihirek.hu
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MOBILAPPLIKÁCIÓN A VÁROS

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT
A megyei önkormányzat több mint
húsz éve minden
esztendőben a megye napján ismeri el
a – különböző területeken – régóta kiváló
eredményeket, teljesítményt nyújtó személyek munkásságát.

Ingyenesen letölthető mobilapplikáció fejlesztését tervezi az önkormányzat, a városnak ugyanis
a „Tegyünk együtt a jövőnkért!” – Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben című nyertes
pályázat keretében lehetősége nyílt egy, a kor elvárásainak megfelelő ügyféltájékoztatási célú mobilapplikáció beszerzésére is.
Napjainkban ugyanis főleg a fiatalabb generációk körében egyre fontosabbá válik az információk alternatív
kommunikációs csatornákon továbbítása.
Az alkalmazás segítségével az érdeklődők információkat kaphatnak a város látnivalóiról, tájékozódhatnak az
aktuális eseményekről, programokról, vendéglátó- és
szálláshelyekről. Mint az a legutóbbi testületi ülésen elhangzott, egy ilyen alkalmazás hozzájárul ahhoz, hogy
Harkányt minél többen és szélesebb körben megismerjék, illetve közérdekű és hasznos információk hatékonyabb továbbításához is kiválóan alkalmas lehet.
A tervezett mobilalkalmazás Android és IOS operációs
rendszerű okostelefonokra is letölthető lenne.
Az alkalmazás az aktuális önkormányzati illetve városi információkról, rendezvényekről, programokról,
képzésekről, előadásokról, közérdekű
tudnivalókról is tájékoztatást adna.
Emellett a településre érkezőket
GPS segítségével vezeti majd a nevezetességekhez, ahol fel is olvassa
a látnivalóról szóló tájékoztatást,
továbbá éttermek, szálláshelyek
címét is megjelenítené. Az elektronikus naptárban pedig a városi
rendezvényekről tudhatnák meg a
legfontosabbakat a településre érkezők és természetesen a helyi felhasználók is. Az alkalmazás elkészítésére egy pécsi
cég adta a legkedvezőbb ajánlatot. bama.hu

Így volt ez idén is, amikor október közepén Pécsen, a
Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében tartott megyenapi ünnepélyen nyújtották át a díjakat. A tizenegy
kitüntetett között volt a prémium minőséget képviselő
Tenkes Csárda tulajdonosa is. Kovács Gábor a baranyai
kulturális örökség ápolásában, megőrzésében, a helyi
hagyományőrző tevékenységek támogatásában elért
eredményei, valamint két évtizedes, kitartó munkája elismeréséül vehette át a megyei közgyűlés Baranya Fejlődéséért Díját. harkanyihirek.hu

ELKEZDŐDÖTT A
KERÉKPÁRÚT FELÚJÍTÁSA
Egy Interreg-pályázatnak köszönhetően zajlanak
azok a fejlesztések, melyek révén megújul a Harkányt és Siklóst összekötő kerékpárút, valamint
annak harkányi, Szúnyog-tóig terjedő szakasza.
Mint arról korábban beszámoltunk, a siklósi részvétellel
zajló nemzetközi projekt munkálatai december közepéig
zárulnak le. A harkányi szakaszon földmunkát végeztek
a piac és a Lanka-csatorna között, ahol az út környezetének tisztítása és tereprendezése is folyamatban van.
A nyílt utcán zajló munkálatokat bárki figyelemmel kísérheti. A kerékpárút csak a munkaterületen van lezárva, de a földdel szennyezett szakasznál érdemes a szomszédos járdán tekerni. harkanyihirek.hu

HARKÁNYBAN ZÁRJA
SOROZATÁT AZ ISMERŐS ARCOK
Harkányban adja idei utolsó Baranya megyei klubkoncertjét az Ismerős Arcok. A november 16-i eseménynek
a művelődési ház ad otthont. Jegyek válthatóak a művelődési házban és Pécsen a Maláta Bisztróban, valamint
online a tixa.hu jegyáruházban.
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KÉK HÍREK
Építkezési sitt elhordását vállalta az a harkányi férfi, aki a pénzért elhordott
szemetet illegális módon helyezte el – közölte Harmati Béla. A Siklósi Rendőrkapitányság vezetője erről előző évi beszámolója alkalmával szólt Siklóson.
Az általában hirdetésekre jelentkező megbízóknak fogalmuk sem volt arról, hogy a
háztájról pénzért elhordott szemetük illetve lakásfelújítás során keletkezett építési törmelékük az út szélén, vagy éppen egy erdőben végzi. A férfi pénzért vállalta a
fuvart, de a hulladékot nem leadta, hanem félreeső helyeken dobta le az utánfutóról.
Ellene a rendőrség eljárást indított, tetemes pénzbírságra számíthat. harkanyihirek.hu

SIKERESEN PÁLYÁZOTT A KÓRHÁZ
Sikeresen pályázott a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház az Emberi Erőforrások Fejlesztési
Operatív Program keretében, így már egy új, emelt szintű radiológiai ultrahang- berendezés segíti a betegellátást és a diagnosztikát a kórházban.
Az eszközt kizárólag a közfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatásokhoz fogják használni, a mozgásszervi rehabilitáció osztályain, a Természetes Gyógytényezőket Alkalmazó
Krónikus Belgyógyászati Osztályon, a Kardiológiai Rehabilitációs Osztályon, valamint az Aktív Reumatológiai
Osztályon fekvő betegeken. A helyi és a térségben élő
lakosságnak így ezentúl nem kell Pécsre beutaznia egy-

egy vizsgálatért. Az új eszköz használatával az egészségügyi dolgozók rövidebb idő alatt tudják elvégezni
az egyes vizsgálatokat, illetve esetlegesen komplexebb
képet kapnak. A harkányi kórházban már használatban
lévő berendezés képalkotási felbontásának növelésével
lehetővé válik, hogy az orvosok pontosabb diagnózist
tudjanak felállítani.
bama.hu
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Október 6.

ARADI VÉRTANÚK

10

Terehegyi temető
Fotó: Kacsúr Tamás
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Október 23.
Terehegyi temető, Művelődési ház

Fotó: Kótány Jenő
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ISKOLAI
HÍREK

Fotó: Kacsúr Tamás, Benedek Dóra
A diákolimpiai versenyek sorát a duatlon megyei döntője nyitotta szeptember végén. Iskolánk négy csapattal
képviseltette magát. Az eredmények: a 3. korcsoportos – Kecskeméthy Hunor, Molnár
Zsombor, Morva Áron, Nagy
Levente összetételű – fiú
csapat második helyezett
lett, Kunsági Norbert
pedig egyéni harmadik
helyezést ért el. A leánycsapat – Horváth Liza,
Lengyel Gréta, Polczer
Hanna – ebben a korosztályban a harmadik
helyezést érte el, Polczer
Hanna az egyéni versenyben is harmadik lett. A 4. korcsoportos – Fekete Zalán, Kuszinger
Áron, Nagy Ákos, Tavali Martin összetételű – fiú csapat
megyei bajnok lett, közülük Nagy Ákos immár ötödik alkalommal állhatott egyéni megyebajnokként a dobogó
legmagasabb fokára. Kuszinger Áron az egyéni versenyben harmadik helyezést ért el. A leányok csapata – Anka
Brigitta, Gyarmati Nóra, Hári Tímea, Loboda Laura, Molnár Kitti – a fiúkhoz hasonlóan első helyezést ért el, Hári
Tímea pedig az egyéni versenyben második helyezett
lett. Az első és második helyezett csapatok október végén a diákolimpia országos döntőjében képviselik iskolánkat és Baranya megyét. Intézményünkben a duatlon
sportágban a versenyeztetést az idén nyugdíjba vonult
Hirt János tanár úr kezdeményezte. Az idei versenyzők
felkészítő tanára Burgert Ottó.
A pécsi Várkői Stadionban rendezték meg a FODISZ megyei atlétikaversenyét. Trieb Máté 8. osztályos tanuló
1500 méteres síkfutásban első helyezést ért el, a szintén
8. osztályos Kövesi Vivien kislabdahajításban harmadikként zárt, Bogdán Cintia 6. osztályos tanuló is harmadik
lett 300 méteres síkfutásban. A FODISZ megyei Spéci
sportnapján több sportágban mérték össze erejüket,
ügyességüket a diákok. A lengőtekeverseny végén a dobogóra állhatott Juhász Balázs, Kardos Krisztofer, Kövesi Vivien, Sashegyi Balázs és Trieb Máté. Erőemelésben
Kövesi Vivien első lett, Trieb Máté ebben a számban harmadik, 3000 méteres síkfutásban pedig első helyezést
ért el. Kardos Márkó 2500 méteren ugyancsak első lett.
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Felkészítő tanáraik: Borosné Jandura Ivett és Koza Zoltánné.
Molnár Ajsa, iskolánk 7. osztályos tanulója – a Siklós SE
dzsúdószakosztályának versenyzőjeként – szeptemberben egy paksi válogatóversenyen, valamint október
elején egy Kecskeméten rendezett országos korosztályos versenyen az U15–ös korosztályban állt a dobogó
legmagasabb fokára. Ezt követően Szegeden Euro Liga
válogatóversenyen U16-ban harmadik helyezést ért el.
Edzője Szigetvári Antal.
Október elején, a Kitaibel-napon
megemlékeztünk iskolánk névadójáról, a pedagógusok
pedig olyan programokat
szerveztek a diákoknak,
amelyek egyrészt elmélyítették természettudományos ismereteiket, másrészt
hozzájárultak ahhoz, hogy
jobban megismerjék lakóhelyüket, iskolájuk székhelytelepülését. Az alsósok az
iskolában
vettek részt érdekes vetélkedőn, a felsős diákok pedig Harkányban barangolva teljesítették
feladataikat.
A Menő menza pályázati program rendezvényei is folytatódnak
a tanév kezdetétől. Az iskolások
rendszeresen vesznek részt
olyan szemléletformáló
foglalkozásokon,
amelyek
középpontjában
az
egészséges táplálkozás áll.
A pedagógusok
munkáját dietetikus szakemberek is segítik.
Legutóbb októberben a harkányi
kórház dietetikusai
tartottak foglalkozást
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a nevelőtestület közös főzést is szervezett Buday Péter bemutatója után. A
főzőversenyt a 3.a osztály szülőinek
csapata nyerte.
Harkány csapata a helyi Turisztikai
Egyesület szervezésében vett részt a
nyár elején Siófokon rendezett Nemzeti Regatta vitorlás versenyen, ahol
3. helyezést ért el. A díj része volt egy
150 ezer forint értékű hajóbérlésre szóló
utalvány, melyet
a város csapata
az általános iskola tanulóinak ajánlott
fel. Ennek köszönhetően vehetett részt
iskolánk 80 diákja
egy balatoni sétahajózáson. A tanulók
utaztatásáról a város
önkormányzata gondoskodott. Köszönjük!

a harmadik évfolyam tanulóinak az egészséges táplálékokról. Természetesen a
kóstolás is a program részét képezte.
Kiemelt rendezvénye volt a Menő
menza programsorozatnak az október
13-i esemény. Ez alkalommal – ragyogó napsütésben – a művelődési ház
mellett több száz gyermek és felnőtt
hallgathatta, nézhette a televízióból jól
ismert Buday Péter előadását, tanácsait, majd kóstolhatta meg az általa készített
zöldséges
csirkemellet
csicseriborsóval és pennével. A jó hangulatú közös
főzésben illetve tálalásban
az iskola pedagógusai és
diákjai is aktívan részt
vettek. Sok gyermeket
kísértek el szülei a rendezvényre, néhány osztály szülői közössége és
az iskolai SZMK, valamint

REZSICSÖKKENTÉS

ÚJ SZOBOR AZ ŐSPARKBAN

Mintegy négyszázan igényelték a téli rezsicsökkentés keretében a tüzelőtámogatást azon háztartások
közül, akikhez nincs bekötve a gáz, így fával, szénnel vagy egyéb módon fűtenek. Korábban számukra
nem volt lehetőség igénybe venni a támogatást.

Kovács Tamás helyi fafaragó művész már több emlékművet faragott illetve újított fel a város és a fürdő területén, most Harka legendáját eleveníti meg egy tavaly
kivágott 6 méter magas fatörzsön. A fát az elmúlt évben azért kellett kivágni, mert elszáradt. Kovács Tamás
többek közt a harkányi fürdőben, Terehegyen és a város
parkjában is több alkotást készített már, a mostanit a
város legendája ihlette.

A kormány korábban döntött arról, hogy a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is megkapják a téli tüzelőtámogatást. Becslések szerint az országban mintegy 800 ezer ilyen háztartás van,
de ez a döntés Harkány és környező települések számos
háztartását is érinti. Az igényfelmérés október 15-i határidejéig Harkányban mintegy négyszázan igényelték a rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatást. Mint Remmert
Ferenc alpolgármester lapunkkal közölte, a beérkezett
igényeket már el is küldték a Belügyminisztériumba, ahol
összegzik és a kormány elé terjesztik. Ezt követően kerül
átutalásra a szükséges forrás az önkormányzatoknak. A
jogosult háztartások a téli hónapokban vehetik majd át
a tüzelőanyag-támogatást, melynek módja és részletei
csak a későbbiekben körvonalazódnak.

Fotó: Kacsúr Tamás
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Művelődési ház előtti tér
Fotó: Kacsúr Tamás

Második alkalommal rendezték meg Harkányban a Lecsó Párbajt. A tavalyinál jóval többen vettek részt a
főzőfesztiválon, amelyre az időjárás is áldását adta. A hangulat korántsem volt paprikás, nem úgy, mint
a bográcsban fortyogó tucatnyi lecsókülönlegesség. A harkányi lecsópárbajnak nem kellettek évtizedek
ahhoz, hogy kinője magát a rendezvény. Már az idei, második alkalommal megszervezett főzőversenyen
is annyian vettek részt, hogy a szervezők szerint előfordulhat, jövőre új helyszínt kell keresni a művelődési ház mögötti terület helyett. A rendezvényt tavaly és idén is az október 16-i élelmezési világnap
apropóján tették éppen október közepére. Ez a nap pedig jó alkalomnak bizonyult arra, hogy a helyi és
környékbeli lakosságot jó hangulatú lecsópárbajra hívják. Az idén a nevezett csapatok összesen 15 féle
lecsót készítettek el és kínáltak a zsűrinek, akik mind a tálalást, mind az ízvilágot pontozták. Az első helyezést a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola 3. a osztályának szülői csapata nyerte, természetesen az
iskolások szorgos és lelkes segítségével.
– A lehető legkülönfélébb ízvilágú lecsókat kóstolhattuk meg. Volt, aki kolbászszal, volt, aki teljesen vegán készítette az ételét, emellett volt, aki tarhonyával, más kenyérrel, vagy éppen tojással kínálta az egyik legegyszerűbb,
legolcsóbb és legﬁnomabb magyar ételt – mondta Márton Béla zsűritag.
Az elkészült ételek bírálata teljesen anonim módon történt, a zsűritagok sorszámokkal azonosították az eléjük került ételeket, az első három
helyezett csapat lecsója tálalásban és ízben is a legjobbnak bizonyult.
A zsűri egy különdíjat is kiosztott az egyik csapatnak, ételének tálalásáért. Amíg a szülők főztek, addig a gyerekek pónilovon lovagolhattak
– az Apró Paták Lovas Egyesület jóvoltából –, illetve a legkisebbeket játszószőnyegek és fa népi játékok várták. A kora délutáni kezdéskor hamar
megtelt a tér, hiszen Buday Péter chef várta az iskolásokat.
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IFJÚSÁGI IRODA
Október 1-jével megkezdte működését az Ifjúsági Pont. A tanácsadásokat, információs szolgáltatásokat nyújtó iroda
megtalálható Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ épületében. Cím: 7815, Harkány Kossuth L. u.
2/a. Tel.: 72-480-459. Az Ifjúsági Pont hétfőtől péntekig 14:00-16:20-ig várja az érdeklődőket.

ANYAKÖNYVI HÍREK
szeptember

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

ELHUNYTAK:

SZÜLETTEK:

2018.09.13.
2018.09.21.

Mácsai István Jánosné
Ulrich József

2018.09.07.
2018.09.08.
2018.09.11.
2018.09.15.
2018.09.18.
2018.09.21.

Heller Anett és Kun Béla
Ihász Rebeka és Fusz Tamás
Hajdu Georgina és Vig András
Viola Klaudia és Vég József
Zlatics Mila Bogi
Rémes Zoé

Tiszta Ősz

Kössön új szerződést a
Vidanetnél, és egy új Bosch
porszívót kaphat ajándékba!

A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu

180827_autumn_harkanyi_hirek_210x148.indd 1

2018. 08. 31. 12:22
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SCHREZHEIMI SPORTKÜLDÖTTSÉG HARKÁNYBAN
Szeptember végén folytatódott az immár 31 éve tartó
sport és baráti találkozó a Harkány SE és az SG Schrezheim között. A németországi Baden Württenbergben
található település küldöttsége sokadik alkalommal érkezett Harkányba.
Az idei évben egy kis létszámú csapattal jöttek barátaink,
ez azonban nem befolyásolta, hogy igen jó hangulatú
programokon vegyenek részt. A csapattal tartott a kapcsolat kitalálója és német részről egyik elindítója, Martin
Kiefer is. A programok gerincét a fürdő látogatása biztosította, de részt vettek a palkonyai nyitott pincék programjain is. Természetesen a sport sem maradhatott el, asztalitenisz-mérkőzésre és öregfiúk labdarúgó-mérkőzésre

is sor került, mindkét esetben hazai győzelem született.
A művelődési házban megrendezett közös esten igen jó
hangulatban idéztük fel az elmúlt évtizedek emlékeit,
illetőleg Norbert Libotean jövő évi látogatásra invitálta
egyesületünket Schrezheimbe. A küldöttség elégedetten, szép emlékekkel utazott haza, és vitte Harkány jó
hírét újra Németországba. Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik a vendéglátásban részt vettek,
és külön a támogatóinknak: Harkányi Gyógyfürdő Zrt.,
Hellas étterem, Szigeti Halászcsárda, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Harkányi Művelődési Ház Kulturális és
Sport Központ, Kapitány Árpád.
Horváth József

AZ U11, U13 KOROSZTÁLYÚ
UTÁNPÓTLÁS HELYZETE
Labdarúgó-szakosztályunk U11-es csapatának létszáma
igen jó az idei szezonban: 19 gyermek jár rendszeresen
foglalkozásainkra. Két kapusból és tizenhét mezőnyjátékosból tevődik össze a keret, melynek tagjai fegyelmezettek, tehetségesek, öröm velük dolgozni. Célunk
a megfelelő képzésen túl, hogy stabilizáljuk a korosztályt létszámban, illetve – identitást adva – a lehető legtöbb gyermeket egyesületünk keretein belül tartsuk.
Rendszeresen részt veszünk Bozsik-rendezvényeken,
és szép játékot bemutatva adunk számot tudásunkról.
Télen benevezünk a futsalbajnokságba, így nem maradunk mérkőzésélmények nélkül a hideg évszakban.
Burgert Ottó edző
Szeptember első hétvégéjével elkezdődött a 2018/2019es Bozsik-versenyévad. Az U13-as korosztály – melyet
az idei versenykiírás szerint 2006-2007-ben született
gyermekek alkotnak – 16 fős kerettel vág neki a programnak. Első fellépésünk Harkányban volt, három győzelmet és egy döntetlent hozott a torna, valamint Ábrahám Géza Dominik és Sőrés Benjámin különdíjat kapott.
Második tornánk Kozármislenyben volt, ahol egy dön-

tetlennel, egy győzelemmel és két vereséggel zártunk,
Saághy Zoltán különdíjat kapott. Harmadik megmérettetésünk Siklóson volt, itt két győzelem, egy vereség
volt a mérlegünk; különdíjat Kapott Szovák Adrián és
Csöme Sebastian. Az eddigi tornákon eredményes, jó
játék jellemezte csapatunkat, bár tudjuk, hogy ebben a
korosztályban nem az eredmények számítanak elsősorban. Sok munka vár még ránk ahhoz, hogy fejlődésünk
töretlen legyen és kitartó maradjon. Visszavan még
két tornánk, Kozármislenyben. Terveink szerint szeretnénk megtartani a létszámot az utánpótlásképzésben.
Számítunk továbbra is a szülők együttműködésére, és
segítségüket kérjük ahhoz, hogy gyermekeik rendszeresen járjanak az edzésekre annak érdekében, hogy fejlődésük hatékonyabb legyen.
Gellén Antal és Keresztes Márk edzők

FOCI HÍREK
A listavezető Pécsváradot fogadta Harkány a megyei labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában,
szeptember végén. A találkozó a vendégek 1:4 arányú győzelmével végződött.
Ezután a Bóly vendégeként lépett pályára a fürdővárosi gárda, és 5:0 arányban vesztett. Október 14-ig kellett várni a következő pontszerzésre, amikor is Villány
együttesét fogadta városunk labdarúgócsapata, és 2-2es döntetlent ért el. A Harkányfürdő SE felnőtt focistái
lapzártánkkor a tabella tizedik helyén álltak.
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NÉGY KÉRDÉS –

NÉGY VÁLASZ

A Harkány SE Pécsvárad elleni hazai mérkőzésén köszöntötték Burgert Ottót és Varga Attilát abból az alkalomból, hogy mindketten visszavonultak az aktív labdarúgástól. A két sportember természetesen továbbra
sem szakad el a focitól, Burgert Ottó fiatalokkal foglalkozik, míg Varga Attila az öregfiúk csapatát erősíti,
melynek egyben edzője is.
Kérdéseink Burgert Ottóhoz:
- Édesapád egykor edző volt Harkányban. Családi indíttatásból kötöttél ki a labdarúgás mellett?
B. O.: Apu kisgyermekkorom óta sokat focizott velem,
talán ennek is köszönhetem, hogy beleszerettem a labdarúgásba. Az első igazolásomra 1989-ben került sor.
- Melyik sportágak állnak még közel hozzád?
B. O.: Az atlétika, a tenisz, a jégkorong és a kézilabda.
Természetesen ez nem a sorrendet jelenti.
- Egyenes út vezetett a testnevelő tanári pálya felé?
B. O.: Nem, inkább úgy mondanám, hogy némi „vargabetűvel”. Az érettségit a Zipernowszky szakközépiskolában szereztem meg, ahol elektrotechnikai műszerésznek
tanultam. Csak ezt követően végeztem el a Pécsi Tudományegyetem testnevelés szakát.
- Mint általános iskolai tanár, s ma is aktívan a jövő generációval foglalkozó edző, milyennek látod a város jövőbeni lehetőségeit?
B. O.: Utánpótlást nehéz teremteni. Úgy gondolom,
hogy amennyiben a jelenlegi személyi bázis fenntartható, akkor biztosított az utánpótlás. Természetesen mindehhez elsősorban a tömegbázist kell növelni.
Varga Attila, Kabak:
- A focin kívül milyen sportágakban próbáltad ki magad?
V. A.: A középiskolában atletizáltam, távolugrásban a
diákolimpia megyei döntőjében aranyérmet szereztem.
Mellette kézilabdáztam, itt sikerült az NB II-ig eljutnom.
A labdarúgás terén pedig végigjártam a lépcsőfokokat.
Harkány mellett Siklóson és Kovácshidán játszottam.
- Egyszer azt mondtad, hogy minden focistának kézilab-

dával kellene kezdeni. Mire gondoltál?
V. A.: A párharcok megnyerése miatt. A kézilabda az a
sport, ahol az ember tökéletesen megtanulja a test test
elleni küzdelem minden fortélyát.
- Milyennek értékeled a jelenlegi csapatot?
V. A.: A csapatépítés folyamatosan zajlik most is. Úgy
vélem, jó irányba tartunk, bár a játék képe még elég hektikus, de pozitívum, hogy az utánpótlásban folyó munka
kezd beérni. Erre pedig lehet alapozni.
- Honnan ered a beceneved?
V. A.: A „keresztapám” Körmendi Attila, Kökő. Nagyapámék Terehegyen pár házzal mellettük laktak, és ő nevezte őt mindig Kabaknak, azonban a baráti társaságban ez
a visszájára fordult, ott Kökő hívott így engem, s végül
rajtam ragadt.

RESICABÁNYÁN AZ ÚSZÓK
Három ország – Szerbia, Magyarország és Románia – több mint három tucat úszóegyesülete mérte össze tudását októberben a romániai Resicabányán rendezett viadalon, melyen a Harkányi Diáksport Egyesület (HDSE)
nyolc versenyzővel képviseltette magát.
Nemes János tanítványai közül Várnai Petra 50 méter háton második, gyorson, pillangón és mellen harmadik helyezést
ért el. Spándli Dominik hatalmas szakosztályi csúccsal – addigi legjobb eredményét egy másodperccel megjavítva – az
ötödik helyen csapott célba, míg 100 méter gyorson a hatodik helyen végzett. A csapat többi tagja az elvárásoknak megfelelően a középmezőnyben zárt. Az egyesület számára kellemes meglepetésként szolgált, hogy mindeközben Tihanyi
Patrik versenyzőtársuk Pécsen, az Abay-Nemes Oszkár uszodában rendezett Hullám Kupán 100 méter mellen és háton
mindenkit maga mögé utasított.
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A RALLYE NAGYÁGYÚI A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐBEN
Október elején a Turán Motorsport csapatának tagjaival, Turán Frigyessel és Bagaméri Lászlóval találkozhattak a Harkányi Gyógyfürdő látogatói. Az október 13-14-i hétvégén megrendezett 52. Mecsek Rallye-ra
készült a sztárpáros, amely közönségtalálkozón osztotta meg az egyik legnépszerűbb hazai sportág kuliszszatitkait az érdeklődőkkel.
Az ország és Baranya megye egyik legnagyobb motorsport eseményére, az 52. Mecsek Rallye-ra készülő
Turán Frigyes és Bagaméri László a tőlük megszokott
profizmussal és közvetlenséggel fogadták lelkes rajongóikat közönségtalálkozójuk alkalmával. A 13,5 hektáros ősparkkal rendelkező, különleges gyógyvizéről híres
harkányi gyógyfürdő ideális helyszínt biztosított a jó
hangulatban zajló programnak, amelyre dedikálással,
beszélgetéssel, vezetéstechnikai tanácsokkal, közös fotózási lehetőséggel, nyereményekkel és a Ford Fiesta
versenygép bemutatásával készült a kiemelkedő eredményekkel rendelkező páros.
„Missziónknak tartjuk, hogy minél szélesebb körben
népszerűsíthessük ezt a sportágat, és a fiatal és idősebb
korosztályokkal egyaránt megkedveltessük a rallye-t!
Reméljük, a harkányi gyógyfürdőben megrendezett találkozónkkal is kedvet tudunk csinálni az embereknek,
hogy kijöjjenek és élőben nézzék meg a hétvégi futamokat.” – hangsúlyozta a világbajnokságon edződött
pilóta, Turán
Frigyes.
Lojalitás A5 nyomdai.pdf 1 2018. 10. 24. 15:08:34
„Elsőre talán szokatlannak tűnik, hogy egy gyógy-

fürdőben mutatkozzon be egy rallye csapat, azonban
számunkra fontos, hogy nemzetközi hírű gyógy- és
wellness szolgáltatásaink mellett minél több és változatosabb kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget nyújthassunk a vendégeink lehető legszélesebb körének az
őszi szezonban is” – mondta el Zsadányi Zsolt, a Harkányi Gyógyfürdő igazgatóságának tagja.

FÜRDŐZZÖN A
NYEREMÉNYEKBEN!
Látogasson el minél gyakrabban a Harkányi Fürdőbe, regisztrálja a belépőjegy
vásárlásakor kapott blokk tranzakciós sorszámát minden alkalommal weboldalunkon
és nyerje meg fantasztikus havi nyereményeink vagy a fődíjak egyikét!
C

M

Y

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

CM

MY

A zárósorsolás időpontja: 2018. december 7. 15:00

CY

CMY

K

Fődíjak:
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
harkanyfurdo.hu/nyeremenyjatek
A szervező a Promócióval kapcsolatos bármilyen változtatásnak a jogát fenntartja.
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SPORTPROGRAMOK:
11.04.
11.10
11.10.
11.11.
11.11.
11.17.
11.17.
11.24.
11.25.
11.25.
11.28.

Gyógyfürdő Harkány – Szederkényi SE felnőtt labdarúgó-mérkőzés 13.30-tól a sporttelepen
Gyógyfürdő Harkány – Babarci SE öregfiúk labdarúgó-mérkőzés 13.30-tól a sporttelepen
Harkány – Pécsi VSE kézilabda-mérkőzés 17.00 órától a sportcsarnokban
Gyógyfürdő Harkány – Boda OSE U16-os labdarúgó-mérkőzés 09.30-tól a sporttelepen
Gyógyfürdő Harkány – Boda OSE U19-es labdarúgó-mérkőzés 11.30-tól a sporttelepen
Gyógyfürdő Harkány – Szársomlyó SE öregfiúk labdarúgó-mérkőzés 13.30-tól a sporttelepen
Harkány – Hosszúhetény kézilabda-mérkőzés 17 órától a sportcsarmokban
Gyógyfürdő Harkány – Szigetvári LE U19-es labdarúgó-mérkőzés 11.30-tól a sporttelepen/
U10-es Harkány Kézilabda Kupa 09.00 órától a sportcsarnokban
Gyógyfürdő Harkány – Szigetvári LE U16-os labdarúgó-mérkőzés 09.30-tól a sporttelepen/
Pingpong diákolimpia 09.00 órától a sportcsarnokban

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A SPORTCSARNOKBAN:
Hétfő:

15.45 – 17.00

utánpótlás asztalitenisz-edzés az iskola tornatermében		

		

19.00 – 20.00

aerobik a sportcsarnok kistermében

				

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás kézilabdaedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

Kedd:		

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

		

18.30 – 20.00

öregfiúk labdarúgóedzés

				

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás kézilabdaedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

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 labdarúgó edzés

		

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

				

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás kézilabdaedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

Péntek:		

asztalitenisz edzés

17.30 – 20.00

				

HSE utánpótlás kézilabdaedzés a sportcsarnokban

				

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

Szombat

TRX edzés a kisteremben

10.00 – 11.00

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

19

Én is azért élek —
Jóga Márki Nórival:
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.

Thai box, kick-box
edzések:
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

TRX:
A „Tenkes TRX” ősszel 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.

Fotó
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu
Hirdetésfelvétel
hirdetes@harkanyihirek.hu
A nyomtatott kiadványban és az internetes felületen található
valamennyi képi, grafikai 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
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