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Harkány Város Önkormányzatának
ingyenes havilapja

2017. július
Megjelenik havonta

fotó: Harkafotó - VASS Imre

XXIV. Fürdőfesztivál

Pályázatok

Megye I. osztály

Nagy sikere volt a XXIV. Harkányi
Fürdőfesztiválnak. A három napos
programsorozaton 17 ezer vendég
vett részt.

Harkány, Lendva és Prelog összefogása keretében új EU-s pályázatot készít elő Harkány önkormányzata és a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.

A megyei első osztályba nevezett
városunk labdarúgócsapata. A vezetőség igyekezett erősíteni a játékoskeretet a nyáron.
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cacolahu

facebook.com/co

gyere,

bulizz és játssz
velünk!

A Coca- Cola Strandparty programjaira a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő belépőjegyeinek
megvásárlása szükséges. Tájékoztatásul közöljük, hogy a rendezvényre történő belépéssel
mindenki tudomásul veszi és betartja az intézmény házirendjét.
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EGÉSZ NYÁRON
KORLÁTLAN
CSÚSZDAPARK
HASZNÁLAT!

AUGUSZTUSI PROGRAMOK
A HARKÁNYI STRANDFÜRDŐBEN
Töltsd velünk a nyár utolsó hónapját!

Csúszdaparty
Augusztus 4., péntek
Zenél: Dj Kau

Augusztus 18., péntek
Zenél: Dj Figi
20.00 órától 24.00 óráig

A csúszdaparty napi belépőjegyet váltó
vendégeinknek térítésmentesen látogatható.*
Bulijegy 20.00 órától: 1100 Ft.

Coca-Cola
Strandparty

Augusztus 5-6.,
szombat-vasárnap

Koktélbár, élő csocsó,
Coca-Cola óriás kalandpark,
mászófal, kreatív sarok.
Zenél: BlasTone, Dj Dombi
Belépés: strandfürdő jeggyel.

Zenés
éjszakai fürdő
Augusztus 11., péntek
A Dj pult mögött:
Bárány Attila és Greg S

Augusztus 20., vasárnap
Fellép Kozso és az
Ámokfutók és Dj Heszi
20.00 órától 24.00 óráig

Harkányi Autó és
Motor Show

Augusztus 12., szombat
09.00-18.00
Autó és motor csodák,
motoros kaszkadőr
bemutató, egész napos
felnőtt és gyermek
programok várnak!
Belépés: strandfürdő jeggyel.

A zenés éjszakai fürdő napi belépőjegyet váltó
vendégeinknek térítésmentesen látogatható.*
Bulijegy 20.00 órától: 1300 Ft.

NyárON
NickelodeON

Augusztus 13.,vasárnap
Különleges ügyességi
versenyek, mókás
akadálypályák és talányos
memóriajátékok tesztelik
kicsik és nagyok tudását.
Spongyabob és Dóra
várnak egész napos
kalandozásra 10.00
órától 18.00 óráig!

Vakációzáró
csobbanás

Augusztus 27., vasárnap
Játékos feladatok,
csúszda- és úszóversenyek
kicsiknek és nagyoknak
11.00 órától 18.00 óráig!

Belépés: strandfürdő jeggyel.
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KILENCMILLIÁRDOS PÁLYÁZATBA ILLESZTENÉK A GYÓGYFÜRDŐ ÚJ ÉPÜLETÉT
Magyar részről a fürdő lesz a projekt helyi koordinátora annak a nemzetközi pályázatnak, melynek kidolgozási
szándékáról az elmúlt hónapokban döntött a város képviselő-testülete.
A Harkány-Lendva-Prelog együttműködés keretében
korábban köttetett megállapodás egy uniós támogatással bíró, magyar-szlovén-horvát projektet hivatott életre
kelteni. A kétkörös pályázati munka elején a felek együttműködésének alapja most az, hogy tartalommal töltsék
meg a projektet, melynek felső keretösszege kilencmilliárd
forint nagyságrendű. A felek által ebből felhasználható
pontos összeg a pályázat konkrét tartalmának kiírása
után lesz megállapítva, melyet a felek a rendelkezésre
álló önerő összegéhez mérten alakítanak ki.

ÚJ IRÁNY JELENT MEG A
LEHETŐSÉG ÁLTAL
A pályázat kiváló lehetőség a harkányi gyógyfürdő nagy
volumenű fejlesztésre, egy új gyógyfürdőépület létrehozására – fogalmazott Baksai Tamás. A polgármester
ezt a pályázat lehetséges irányait taglalva jelezte. Mint
korábban kitért rá, részletekről korai lenne beszélni, jelen lépésben csupán azokat a fejlesztési lehetőségeket
keresik, mely irányába a pályázat tartalommal való
megtöltése során indulhat a város.
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A kétkörös pályázati rendszer lényege, hogy először
magát a programot dolgozzák a felek ki. Ha a benyújtott
javaslatot méltónak tartja az iránytó hatóság, hogy abból konkrét pályázat legyen, akkor ítéli meg a támogatási összeget és kezdődik a második kör, a megvalósítás
szakasza. A fürdő igazgatósága lett megbízva azzal,
hogy ezt az ügyet sikerre vigye – mondta Baksai Tamás.
Harkány polgármestere jelezte, hogy a pályázati szakasz
első körének elején állunk: a pályázati partnereket felkutatták, és lefolytatták az előkészítő tárgyalásokat,
Kecskeméthy Pál pedig aláírta az együttműködést
rögzítő dokumentumokat.Az alpolgármester kiemelte:
a fürdő vezetése pénzügyi és jogi kötelezettségvállalás
nélkül képviseli az önkormányzatot, csupán operatív
munka hárul rájuk. Operatív munka alatt az olyan feladatokat kell érteni, mint az egyeztetések szervezése és
lebonyolítása, koncepciók és a költségvetés elkészítése,
illetve a munkában résztvevő szakmai kör bővítése.
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MEGÚJUL A SPORTCSARNOK TETŐSZERKEZETE
Július végére elkészülhet a sportcsarnok tetejének felújítása. Mint a támogatási szerződéstervezet vizsgálata során
még korábban kiderült, a munkálatokat drágább lett volna egy pályázat segítségével megvalósítani, mint önerőből
lebonyolítani.
Július végére befejeződhet a sportcsarnok tetejének felújítása. A korábban tervezett támogatási szerződéstervezet
vizsgálata során kiderült, a munkálatokat drágább lett volna egy pályázat segítségével megvalósítani, mint tisztán
önerőből elvégezni. A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) az Országos Tornaterem Program keretein belül februárban
támogatásra alkalmasnak ítélte a sportcsarnok tetejének felújítását célzó pályázatot, mely az önkormányzat részéről
30 százalékos önerőt igényelt volna. A munkálatokat
koordináló szövetség az elmúlt időszakban lefolytatta
a közbeszerzési eljárást is, ami során a legkedvezőbb
ajánlat közel 19 millió forintról – plusz áfa – szólt.

SZÖVEVÉNYES
TERVEZET
A 7,2 millió forintos önerő biztosítása mellett a
szerződéstervezet egy sajátos jogi konstrukciót
tartalmazott, amelynek keretében a beruházási
összeg 30 százalékát az önkormányzatnak a szerződés megkötését követően át kellett volna utalnia az MKSZ részére. A tulajdonképpeni támogatási
összeget, azaz a maradék 70 százalékot azonban
a szövetség a kivitelezést követő egy év elteltével gazdagodás jogcímen leszámlázta volna az
önkormányzatnak. Emellett az önkormányzattól
ugyanerre az egy évre bérleti jogokat is vásárolt
volna a csarnokba. Az önkormányzat ezt a bérleti díjat számlázhatta volna ki az MKSZ felé, így
a két számla összevezetésével a két fél egymással
pontosan elszámolt volna, és elviekben nem keletkezett volna fizetési kötelezettség.

CSAK HÁT AZ ÁFA
Különbözet mutatkozott viszont az áfa miatt. Az önkormányzat bérbeadás tekintetében nem tartozik áfakörbe, tehát a
bérleti díjra nem számolhat fel áfát. A két számla összevetésében így máris különbségként keletkezett volna az általános forgalmi adó, ami közel 3,6 millió forint különbözetet
jelent, ami az önkormányzat tekintetében nem kerülhetne
igénylésre. Ez az önerőhöz adva 10,8 millió forintos – mintegy 45 százaléknyi – összköltséget jelentett volna.

KORÁBBAN 14
MILLIÓS KÖLTSÉGGEL
SZÁMOLTAK
A önkormányzat által a pályázat benyújtása
előtt felmért 14,5 millió forintos munkálat
5,5 milliós önerejéhez képest a tényleges
önköltség már közel a duplája lett volna,
még ha a pályázati költségek 1,2 milliós
díjait is hozzávesszük. A város képviselőtestülete – tekintettel a lekötött rendezvényekre és a beázás okozta károkra – úgy
döntött, nem fog pályázati forrást igénybe
venni a sportcsarnok tetejének sürgető felújításához. Ehelyett úgy döntött, a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt.-től kér árajánlatot,
amely munkát a módosított önerő mértékéig,
azaz 7,2 millió forint erejéig el is végeztet. A
pálya valamint a lépcsőházi rész felett lévő,
rendszeresen beázó polikarbonát tető cseréjét célzó munkálatok meg is kezdődtek és a
tervek szerint július végéig le is zárulnak.
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Véget ért a Tenkes Hadjárat
fotó: Kótány Jenő

Harkány volt a Tenkes Hadjárat
utolsó állomása. A tizenhetedik
alkalommal útra kelt huszárok
és betyárok öt nap után az
emlékmű
megkoszorúzását
követően visszatértek Siklósra.
A vár mellől indulva Kisharsány,
Nagyharsány, Villány, Túrony és
Csarnóta érintésével tették meg
a hagyományos kört, melynek
utolsó, Tenkes Csárda melletti
állomásáról vasárnap délelőtt
érkeztek Harkányba.
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
A besurranó tolvajok a lakók figyelmetlenségét kihasználva zavartalanul jutnak be azokba a lakásokba, amelyek
lépcsőházi és bejárati ajtajai nincsenek kulcsra zárva. A tolvajok általában a bejárat közelében hagyott, könnyen
mozdítható értékeket (pénzt, táskákat, mobiltelefonokat, laptopokat), gyakran az előszobában hagyott kézitáskát
lopják el. Az elkövetőket az sem tartja vissza, ha a lakók otthon vannak, a nap bármely szakában megjelenhetnek.
Biztonsági tanácsok:
* Lakása bejárati ajtaját akkor is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik, így megakadályozza azt, hogy illetéktelen
személyek jussanak be a lakásába! A legjobb ajtó sem véd, ha azt nyitva hagyjuk.
* Mikor elmegy otthonról, ne hagyja nyitva a lakás ablakait és ajtaját, még akkor sem, ha rövid időre tervezi a
távollétet! A nyitva (bukóra) hagyott ablak vonzza a betörőket.
* Célszerű azokra az ablakokra rácsot szereltetni, amelyek az utcáról, lépcsőházból vagy folyosóról könnyen
elérhetőek.
* A földszinten, alsóbb szinteken lakókhoz akár az erkélyen keresztül is be tudnak menni, ezért ha nyitva hagyja
az erkélyajtót, legyen körültekintő.
* A szúnyogháló csak a rovarok ellen véd, egy tolvajnak nem állja útját.
* Soha ne hagyja táskáját, kulcsait, egyéb értékeit a bejárati ajtó közelében, vagy egyéb jól látható helyen!
* A bejárati ajtóra érdemes nyitásérzékelőt szerelni, így azon nem lehet észrevétlenül bejutni.
Kérjük a lakosságot, hogy az ilyen vagy ehhez hasonló bűncselekmények elkerülése és megelőzése érdekében
kellő körültekintéssel járjon el otthona és értékei védelmében. Gyanús idegenek, különösen a házalók észlelése
esetén jegyezzék meg a személyleírást, a gépjármű rendszámát és tegyenek bejelentést a rendőrség ingyenesen
hívható 107-es vagy a 112-es segélyhívó telefonszámaira.

Ajándék fesztivál
Új Vidanet-előfizetése
mellé kávéfőzőt
adunk ajándékba.

25.000 Ft-os*
Bosch kávéfőző
ajándékba

* Az arukereso.hu 2017. július 1-15. közötti átlagára alapján.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu
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fotó: Kacsúr Tamás
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fotó: Kacsúr Tamás
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NAGY SIKERE VOLT IDÉN IS A HARKÁNYI FÜRDŐFESZTIVÁLNAK
A XXIV. Harkányi Fürdőfesztivál három napja alatt több mint 17 ezer látogató merült el az élvezetekben.
A forró nyári hétvégén számtalan színes programon vehettek részt a fürdőzés szerelmesei a Harkányi
Gyógy- és Strandfürdőben.
Július 21. és 23. között minden nap sokféle, párhuzamosan futó programból
választhattak a lelkes fesztiválozók, mivel idén először a Nagyszínpad mellett a
Lepke medencénél található Kisszínpad is garantálta a folyamatos szórakozást. A
népszerű hazai zenekarok fellépései közül ezúttal a Belga koncertje vonzotta a
legnagyobb közönséget, de a hagyományos táncbemutatókra, gyermekműsorokra
és a közkedvelt családi és sport programokra is minden korábbinál többen voltak kíváncsiak. A családok számára újdonsággal is készültek a szervezők: izgalmas és ingyenes gyerekjátékok várták a legkisebbeket. A kifejezetten felnőtteknek
szánt programok között továbbra is kiemelt figyelemnek örvendett a vizespólós
mellszépségverseny, ahol a nevezők ezúttal is megküzdhettek a helyezésekért és
a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő, illetve más, helyi cégek által felajánlott értékes
ajándékokért. A jegyeladási statisztikák szerint összesen több mint 17 ezer látogató lépte át a XXIV. Harkányi Fürdőfesztiválnak otthont adó Harkányi Gyógyés Strandfürdő kapuját, akik között idén is kiemelkedő létszámmal képviseltette
magát a fiatalabb generáció.

XX. MARKOVICS JÁNOS EMLÉKVERSENY
A verseny célja: Megemlékezés Markovics János alapítóról, a sportág népszerűsítése, sportolási lehetőség biztosítása, felkészülés a kezdődő bajnoki szezonra. Rendező: Harkány Sportcsarnok, Harkányfürdő Sportegyesület
Versenyszámok:
Egyéni és páros verseny az alábbi kategóriákban:
* „A” kategória: NB-s osztályokban szereplő játékosok.
* „B” kategória: Megyei I. osztályban szereplő játékosok (amatőr és városi bajnokság is nevezhet)
Egyéni verseny az alábbi kategóriákban:
* „C” kategória: Amatőr és városi bajnokságban szereplő játékosok
* Utánpótlás egyéni verseny /14 éves korig, fiú és lány kategóriában/
Helye, ideje: Harkány Sportcsarnok, 2017.08.26. /szombat/ 09:30
* Lebonyolítás: A páros versenyek egyenes kieséses, az egyéni versenyszámok csoportmérkőzéses, utána egyenes
kiesési rendszerben kerülnek lebonyolításra.
Nevezés:
Nevezési határidő: 2017.08.24.
Nevezési díj /csak felnőtteknek/: 1.500.- Ft/fő
Nevezés, illetve további információ:
Köpösdi Erik: 06-20-218-5894, Tel: 06-72-480-323 		
E-mail: thermalkupa@freemail.hu

EZÉRT NEM LESZ JÁRDA ÉS ZEBRA AZ ÜDÜLŐTELEPEKEN
Azon túl, hogy nem alakítható ki, egész egyszerűen a legtöbb utcában
nincs is rá hely. Sem szükség, hiszen az ilyen övezetek közlekedésére
külön jogszabály vonatkozik. A két városrész ugyanis lakó-pihenő
övezetként van nyilvánítva, és ahol sajátos közlekedési szabályokat
fogalmaz meg a KRESZ.
A lakó-pihenő övezetben, ahol nincs járda, a gyalogosok az utat teljes
szélességében használhatják. Ez azért is biztonságos, mert a tábla hatálya alatt – tehát nem a következő kereszteződésig, hanem az
övezet végét jelző tábláig – az autósok 20 kilométeres óránkénti sebességgel hajthatnak. Fontos megemlíteni, hogy csak az ott lakók vagy a célzottan oda érkezők hajthatnak be a
kék tábla mögötti területekre. Szabad az út az építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi valamint az út- és
közmű építésére vagy fenntartására szolgáló jármű, a szemetesautó, rendőr, mentő, tűzoltó és a postás előtt. Ugyan
sokszor megfogalmazódott már az igény rá, ám alapvetően járda hiányában nincs honnan és nincs hova vezessen
egy Siklósi utat átszelő zebra – vagy hivatalos néven kijelölt gyalogosátkelő hely. A másik ok a vízelvezető árkok.
Hiába ugrálják át, azt legtöbbször feleslegesen teszik: egy másik irányban lévő buszmegállót leszámítva a túloldalon csak egy erdősáv van, ami miatt nem érdemes elhagyni a biztonságos zónát. Kifizetődőbb az első kijelölt
helyen, a Szúnyog tónál vagy a piac sarkánál lévő járda meghosszabbított szakaszában szabályosan átkelni – ez
utóbbi sarkot valóban célszerű lehetne átkelőhelynek kialakítani.
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ISTEN ÖNNEL, TANÁR ÚR!
Életének kilencvenhatodik évében elhunyt dr.
Futó László Pál. Tanár úrtól július 21-én délben,
a pécsi temetőben vettek végső búcsút.
A pécsi születésű, svájci-magyar állampolgárságú
művész, a zürichi főiskola nyugalmazott tanára
1995-ben tért vissza szülővárosába. Életének
utolsó éveiben Harkányban élt és alkotott, ám
térhatású – anaglif – festészete, háromdimenziós műveinek kiállítása az egész világot bejárta.
Egész életében elkötelezett volt a művészetek
iránt. Óriási elszántsággal igyekezett művein
keresztül is rávilágítani a társadalmi problémákra. Mint mondta, tárlatát a városra kívánja
örökül hagyni.
Harkányi tárlatát 2003-ban nyitotta meg, ahol
a harmadik, negyedik, sőt, hatodik dimenzió is
megelevenedett vásznain.

fotó: Kacsúr Tamás

HÍREK
NEMZETISÉGI HÍREK ANYAKÖNYVI
2017. június

Augusztus 12-én, 18 órai kezdettel rendezi meg
a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat idei
német napját, a szabadtéri színpadnál. A rendezvényt a város polgármestere, Baksai Endre Tamás
nyitja meg, a műsorban közreműködik a Harkány
Singvogel Chor énekkar, a dunaszentmiklósi Niklo
tánccsoport és énekkar.
A szervezők egy meglepetés tánccsoportot is
meghívtak az eseményre. A műsort követően
német gasztronómiai különlegességek kóstolására
is lehetőség nyílik. A talpalávalót ezúttal a Tettye
báli zenekar biztosítja.

SZÜLETTEK:
Kozmann Szófia – 2017. június 17.
Juhász Andor – 2017. június 21.
Könnyű Tamás Levente – 2017. június 23.
Kovács Ádám – 2017. június 24.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
Baity Boglárka és Bada Zoltán
2017. június 9.
Rónási Kata és Matyi Viktor
2017. június 10.
Mózsi Zoltán és Pribula Andrea
2017. június 17.
Gruber Erik és Cseke Bernadett
2017. június 22.
Feller Dóra Erzsébet és Bakán Gábor Ferenc
2017. június 23.
Kaszás Andrea és Kiss Tamás
2017. június 24.
Fischer Dóra és Szöllősi Gábor
2017. június 24.
ELHUNYT:
Molnár Mária Katalin – 2017. június 5.
Soós Gyula – 2017. június 9.
Kucska Antal – 2017. június 9.
Dr. Futó László Pál – 2017. június 19.
Valcsics László – 2017. június 19.
Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető
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SZELFIMÁNIA: ELFORGATHATÓ SZÍVET ÉS
MEGMÁSZHATÓ ÓRIÁSFELIRATOT KAPOTT
HARKÁNY
Éjjel helyezték ki azt a hétméteres Harkány feliratot
a Bartók utcai szökőkút mellé, melynek elkészítését a
Harkányi Turisztikai Egyesület kezdeményezte.
Hamar rátaláltak a turisták, az R betű szívére támaszkodva, a szíven átlesve és a szívre ülve is fotózkodtak
a felirat kihelyezését követő napon. Ugyanis rá is lehet mászni. Nem ez az egyetlen új szefipont a városban: a fürdő előtti parkoló egyik szigete egy elforgatható szívet kapott. szombat hajnalban. A vizuális
arculat szerepe a városmárkázásban egyre fontosabb – mutatott rá az egyesület, amely egy hónapon át
végezte azt a felmérést, ami a város legfrekventáltabb
helyeit volt hivatott megtalálni. Így került a kétmillió
forintból elkészíttetett, két méter magas és több mint
hét méter hosszú látványosság a szökőkút terére. A
Szeretlek Harkány feliratú szív a Zsigmondy sétány
felújítása után új helyszínre kerülhet.

VÁLTOZOTT A CSENDRENDELET
Korábban a városi rendelet Harkányt különböző övezetekbe osztva tartalmazott rendelkezéseket a zajjal járó tevékenységek kapcsán. Eszerint
más-más szabályozás vonatkozott egyes területekre. A 15/2013. számú
önkormányzati rendelet zajpasszusait úgy módosították, hogy a város
teljes területe azonos rendelkezés alá esik a zajvédelem tekintetében.
Míg korábban csak az üdülőtelep területén korlátozták a motoros kerti gépek használatát, illetve csak a lakóterületi övezetekben szabtak
gátat az építési és bontási munkáknak, ezentúl a város teljes területén
érvényesek lesznek ezek a korlátok. Ennek megfelelően lakóterületi,
kertes mezőgazdasági övezetben, valamint üdülőhely határán belül 20
és 07 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapokon nem szabad zajjal járó munkát végezni, mint például betonkeverést, fűnyírást, motoros fűrész vagy egyéb robbanómotoros kerti gép üzemeltetését.
A rendelet nem csak ebben a pontban módosult. Változott a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabály is, melynek
tisztázott soraiban egyértelművé vált: a város határain belül az önkormányzat, azon kívül a Katasztrófavédelem az
illetékes és hivatott betartatni az égetés szabályait. A gazdák pedig – akik számára kétségtelenül előnytelen és nehezen
tartható korábbi szabályokat tisztázott a változás – hamarosan fellélegezhetnek, ugyanis a hatóság 2018. január első
napjától új, élhetőbb szabályrendszert vezet be.

A KITAIBEL PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA A TANÉVKEZDÉSRŐL
TANKÖNYVOSZTÁS:

AUGUSZTUS 24-ÉN 8-TÓL 14 ÓRÁIG
ÉS AUGUSZTUS 25-ÉN 8-TÓL 12 ÓRÁIG.
Az új tanévtől a tankönyvek minden tanuló számára ingyenesek.
Picur nap (az első osztályosok számára) augusztus 29-én kedden 9 órától.
Javító vizsga: augusztus 29-én 9.30-tól.
Tanévnyitó ünnepély: szeptember 1-jén 8 órától
Nyári ügyeletet továbbra is minden szerdán délelőtt tartunk.

harkányi hírek

2017. július

13

SZÜRETI FESZTIVÁLRA KÉSZÜLVE
Szeptember első hétvégéjén kerül sor a
Szüreti Fesztiválra. A szervezők új helyszínt jelöltek ki a rendezvénynek. Amint
azt Herendi Ferenc, a művelődési ház
vezetője elmondta, magas költségeket
jelentett a négysávos út lezárása és a
forgalom elterelése három napra, ezért
a kisebb közúti forgalommal bíró Bajcsy-Zsilinszky utcában állítják fel a
nagyszínpadot, a fürdő főbejárata előtt.
Így a Liszt Ferenc tértől a Bartók Béla útig
lesz lezárva a Bajcsy-Zsilinszky utca, s
mind a Liszt Ferenc téren, mind a Bartók
Béla úton végig lehet majd menni. A szüreti fesztivált közel húsz évig a Zsigmondy
sétányon rendezték és a művelődési ház

előtti tér adott helyet a programoknak. Az
elmúlt pár évben került át a rendezvény a
Kossuth Lajos utcára, ahol a Bartók Béla úti
kereszteződésben és a fürdő irodaépülete
előtt is állt már a színpad. A mostani döntést
befolyásolta az is, hogy az elkövetkezendő
években megújul a Zsigmondy sétány, az
ott lévő szabadtéri színpad, s a szervezők
remélik, hogy a komoly hagyományokkal
bíró esemény visszatér a megújult helyszínre. A szervezők bíznak abban, hogy
az új helyszínen a gyalogos forgalom, a
fürdőbe menő vendégek mind közvetlen
részesei lehetnek a fesztiválnak. A vasárnapi menettánc változatlan formában a
Kossuth Lajos utcában lesz.

fotó: Kacsúr Tamás

A HARKÁNYI SZÜRETI FESZTIVÁLT
NÉPSZERŰSÍTETTÉK VILLÁNYBAN
Nagy sikerrel rendezték meg a Rozéfesztivált Villányban, melyen a futóverseny mellett a legőrültebb jelmezeket is
díjazták a szervezők. A számtalan jobbnál jobb jelmezt és a futóversenyt megtekintve elmondható, ezen a júliusi szombaton minden a rózsaszínről és a rozéról szólt. Az eseményt megkoronázta, hogy a harkányi „pink” szüreti flamingók a
jelmezversenyben a közel ezer résztvevő közül a harmadik helyen végeztek.

fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Kacsúr Tamás

HIRDESSEN HARKÁNY

Megyei I. osztályú csapatunk eredményei:

KÖZTERÜLETEINEK REKLÁMHELYEIN!

02.10. Mohácsi TE – Harkányfürdő SE		
			8 : 10
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Hajdu Dániel 3,
Csomor Ferenc 1, Orbán Ferenc 1, illetve az Orbán – Köpösdi páros
02.24. Harkányfürdő SE – Sásdi VSK
				13 : 5
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Csomor Szabolcs 3, Orbán Ferenc 3, Hajdu Dániel 1, illetve a Hajdu-Csomor és
Orbán-Köpösdi páros
03.03. Mágocs – Harkányfürdő SE					10 : 8
Hirdessen:
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 3, Orbán Ferenc 3, Hajdu Dániel 1, illetve az Orbán-Köpösdi páros
03.10. Mozsgó – Harkányfürdő SE
				7 : 11
buszmegállókban,
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 4, Orbán Ferenc 2, Hajdu Dániel 2, Csomor Ferenchirdetőoszlopokon,
2, illetve az Orbán Köpösdi
páros
sörpince
tetején,
03.17. Harkányfürdő SE – Dunaszekcső 				5
: 13
Hazai győztesek: Köpösdi Erik 3, Hajdu Dániel 1, illetve az Orbán-Köpösdi párosfocipályán,

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

műfüves pályán.
Városi II. osztályú csapatunk eredményei:
01.17. Beremend – Harkányfürdő SE II. 				6 : 4
Hazai győztesek: Tar Tamás 3, Boros József 1
01.25. Harkányfürdő SE II. – DDKK Volán II.
			7 : 3
Hazai győztesek: Boros József 3, Tar Tamás 3, illetve a Boros-Tar páros
02.10. Simon Konténer – Harkányfürdő SE II.
			2 : 8
Egész oldal
– bruttó
Ft István
Negyed
– bruttó
Hazai győztesek:
Boros József
3, Tar40.000
Tamás3 Urbán
1, illetve oldal
a Tar-Urbán
páros 15.000 Ft
02.26. TÜKE SE IV. – Harkányfürdő SE II.
				4 : 6
Fél oldal – bruttó 20.000 Ft
1/8 oldal – bruttó 7500 Ft
Hazai győztesek: Tar Tamás 3, Boros József 2, illetve a Tar-Boros páros

HIRDESSEN A HARKÁNYI HÍREKBEN!
Hazai
döntetlen
március
HIRDETÉSFELADÁS: HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ
közepén
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MEGVAN A MEGYEI ELSŐ OSZTÁLY
Júliusban kibővített vezetőségi ülést tartott a harkányi labdarúgó szakosztály,
ahol arról döntöttek: a következő szezont a megyei első osztályban folytatják.
A nevezési határidő előtt hozott egyhangú döntés szerint városunk első csapata marad a várhatóan 15 együttes részvételével zajló, ősszel induló megyei
bajnokság legfelső csoportjában. Mint Horváth József, a Harkányfürdő SE elnöke a bajnokság lezártával elmondta, a társaságot újonnan igazolt tagokkal
szeretnék erősíteni. Lapzártánkig öt új játékos igazolása biztos, de egy-két focistával tárgyalnak még. Amint azt az elnök elmondta, sikerült megerősíteni a
csapatot, középső védőt, csatárt és támadó középpályást is igazoltak a szünetben.
Az elmenők ellenére jobb eredményben bízik, mint amit a tavalyi esztendőben elért
az együttes. Horváth József kiemelte, kapus poszton még szeretnének igazolni, de az
edzőmeccsek már elkezdődtek. A Bóllyal, a Bogáddal és horvátországi gárdával is megmérkőznek, s augusztusban részt vesznek a Mehring Lajos Emléktornán, valamint a Magyar Kupában is indulnak. A
bajnokság augusztus 19-én veszi kezdetét.

SELLYE KUPA
Az ormánsági városban lebonyolított versenyen a HDSE úszói a
következő eredményeket érték el:
Spándli Dominik 50 m gyors, hát, 100 m vegyes 1., 50 m mell 2.,
pillangó 6.
Reisz Bálint 50 m hát 2., mell, gyors 4., 100 m vegyes 6.
Ábel Gergő 50 m hát 2., mell, gyors 3.
Fekete Zalán 50 m gyors 3., mell 4., hát 6.
Kuszinger Áron 50 m mell 3., hát, 100 m vegyes 5.
Kuszinger András 50 m hát 3., gyors 4.
Fischer Barnabás 50 m mell 5., gyors 6.
Ahmann Bence 50 m gyors 6.
Fedelevits Lora 50 m hát 1., gyors, mell 3.
Várnai Petra 50 m gyors 1., hát 3., mell 4.
Boros Alíz 50 m gyors, hát 5.
Krutek Csenge 100 m vegyes, mell 4.
Tihanyi Patrik 100 m hát 4., gyors, mell, vegyes 6.
A 4x50 méteres gyorsúszásban a fiú váltó – Spándli, Reisz, Fekete,
Fischer – aranyérmet szerzett.

HAT ÉRMET HOZTAK
ÚSZÓINK ZENTÁRÓL
Hét versenyzővel vett részt a Harkányi Diáksport Egyesület a Zentán (Szerbia) rendezett úszóversenyen, melyen a
fiatalok egy arany és öt ezüstérmet szereztek.
Eredmények: Krutek Csenge 50 méter mell, pillangó 2., Fischer Barnabás 50 méter gyors, mell 2., Reisz Bálint 50
méter hát 1., gyors 4., Kuszinger Áron 50 méter mell 2., pillangó 6., Spándli Dominik 50 méter hát 4., pillangó 5.,
Fekete Zalán 50 méter gyors 4., hát 5., Nemes János 50 méter mell 6., gyors 8., 4x100 méter gyors váltó (Spándli,
Fischer, Kuszinger, Fekete) 4.
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EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
A SPORTCSARNOKBAN:
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
		19.00 – 20.00
Kedd:

16.30 – 18.00

		18.00 – 19.00

U15 korosztály labdarúgóedzése
aerobik a kisteremben
U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése
TRX-edzés a kisteremben

		

18.00 – 19.30

öregfiúk labdarúgóedzése

Szerda:		

17.00 – 20.00

asztalitenisz-edzés

		19.00 – 20.00
Csütörtök:

14.00 – 15.30

		

16.30 – 17.30

		18.00 – 19.00

aerobik a kisteremben
U9-es korosztály labdarúgóedzése
U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése
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

Thai box, kick-box edzések:

TRX:

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.

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: 06-70/5427854

NOVEMBERBEN ÚJRA HARKÁNYI SZABADEGYETEM
XIII. Harkányi Szabadegyetem
2017. november 3 – 8.
A magyarság lelki arca
„Lenni annyi, mint kapcsolatban lenni”

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
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Főszerkesztő
Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés
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Fotó
Kacsúr Tamás, Király Bálint, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu
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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 közreműködnek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Barkó Béla, Hári Józsefné,
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő, Köpösdi Erik, Herendi Ferenc,
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