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Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havi lapja. Megjelenik havonta.2018. ÁPRILIS IV. ÉVF. / 4. SZÁM

TAVASZI MUNKÁK
Április végével megkezdi nyári 
nyitvatartását a strandfürdő, ahol a 
XXV. fürdőfesztiválra is készülnek.

A hosszú tél után kezdetét vették a 
tavaszi munkák a Harkányi Város-
gazdálkodási Zrt.-nél.

Nincs még egy éve, hogy megalakult 
az U9-es leány kézilabdacsapat, de 
máris népes a tábora.

XXV. FÜRDŐFESZTIVÁL KÉZILABDÁS SIKEREK
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– www.harkanyfurdo.hu –

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Részletes információ:
az Irány Harkány vagy a Kulturális és Sportközpont       oldalán.az Irány Harkány vagy a Kulturális és Sportközpont       oldalán.

MÁJUSFA-
K I T Á N C O L Á S 
2 0 1 8 .  J Ú N I U S  0 1 . 
MŰVELŐDÉSI  HÁZ  ELŐTT, HARKÁNY

17:00   Harka Dalkör
17:30   Der Harkanyer Singvögel Khor
18:00  Horvát Nemzetiségi Énekkar
18:30  Szalagok levétele a májusfáról
   a Harka Táncegyüttes részvételével
19:00  Royal bál
00:00  Rendezvényzárás

PROGRAM:

A helyszínen büfé üzemel.  
Rossz idő esetén a program a művelődési házban kerül megrendezésre.

HANGFÜRDŐ
2018. JÚNIUS 16. NYITÓ BULI
M Ű V E L Ő D É S I   H Á Z   E L Ő T T

18:30  Nihil Chips

20:00  Garden

21:30  Rudán Joe Band

PROGRAM:

– www.harkanyfurdo.hu –

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Részletes információ:
az Irány Harkány vagy a Kulturális és Sportközpont       oldalán.az Irány Harkány vagy a Kulturális és Sportközpont       oldalán.

A helyszínen büfé üzemel. 
Rossz idő esetén a program a művelődési házban kerül megrendezésre.
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Az országgyűlési képviselőválasztáson az egyéni jelöl-
tek közül Nagy Csaba nyert, Harkányban is toronyma-
gasan megkapta a választók bizalmát. A választóke-
rületi eredmények szerint Nagy Csaba (Fidesz-KDNP) 
– 49,77 százalékot ért el, dr. Vass Péter (MSZP-Párbe-
széd) a szavazatok 26,65 százalékát tudhatta magáé-
nak. A jobbikos Andrics Aliz 15,5 százaléknyi szavazatot 
kapott. A negyedik helyre Angyal Károly LMP-jelöltet 
szavazták, aki 3,27%-ot ért el. Egy százalékon felül még 
Iván Petra, az MKKP jelöltje szerepelt.  
Harkányban egyéniben a következő eredmények szü-
lettek: 1. v.k., faluház: Nagy Csaba 311 szavazat, Vass 
Péter 60, Andrics Aliz 86. 2. v.k., iskola: Nagy Csaba 313, 
Vass Péter 131, Andrics Aliz 104. 3. v.k., művelődési ház: 
Nagy Csaba 305, Vass Péter 138, Andrics Aliz 103. 4. v. 
k., bolgár múzeum: Nagy Csaba 322, Andrics Aliz 131, 
Vass Péter 113. 
A listás szavazatok megoszlása: 1 v. k.: Fidesz-KDNP 
311 szavazat, MSZP-Párbeszéd 15, Jobbik 96. 2. v. k.: Fi-
desz-KDNP 304, MSZP-Párbeszéd 53, Jobbik 116. 3. v. k.: 
Fidesz-KDNP 324, MSZP-Párbeszéd 53, Jobbik 123. 4. v. 
k.: Fidesz-KDNP 313, MSZP-Párbeszéd 64, Jobbik 134.
A harkányi választópolgárok több mint 71 százalékos 
részvétellel, az országos és a megyei átlagnál is maga-
sabb arányban járultak az urnák elé. A választások két-
harmados fi deszes győzelmét erősítve 2659 helyi sza-
vazó tette le a voksát. 
A harkányi eredmények ismét önmagukért beszél-
nek – mondta Baksai Tamás a részvételi arányokra és 
a Fidesz-KDNP támogatottságára mutatva. A város 
polgármestere hozzátette: annak, aki Harkányért és a 
régióért dolgozik, az április 8-án igazolt támogatottság 
meghatározó lökést ad, és feljogosít bennünket arra, 

A kampány során, a választás hetében Harkányba érke-
zett Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök egy 
órás látogatása során Baksai Tamással egyeztetett. 
A legfontosabb témák között a harkányi fejlesztések és 
a harkányi gyógyfürdő fejlesztése szerepelt – mondta 
a polgármester kérdésünkre. Baksai Tamás hozzátet-
te, a gyógyfürdő helyzetén túl szó esett arról, is, hogy 
milyen fejlesztések előtt állunk, miként hasznosul a fej-
lesztési forrás a régióban. Megbeszélték, honnan érkez-
nek vendégeink, mely területeket kell erősíteni, és szó 
esett arról is, milyen fejlesztési források állnak rendel-
kezésre illetve nyílhatnak a következő időszakban. 
A miniszterelnök Vajszló irányába folytatta körútját.

VÁLASZTÁSOK: NYERT A FIDESZ ÉS NAGY CSABA
hogy még határozottabban 
folytassuk azt az utat és poli-
tikát, amit eddig is követtünk. 
Mint közölte, Nagy Csaba felé 
tett gratulációjakor a politikus biztosította arról, hogy 
továbbra is olyan elkötelezettséggel gondoskodik ré-
giónkról, mint azt az elmúlt hónapokban, években – a 
beruházások sorát is tekintve – tapasztalhattuk.
A kampány során Harkányban járt 
Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Kacsúr Tamás
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Hogyan értékeli a választási győzelmet?
Megtiszteltetés, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeként 24 479 szavazatot kaptunk, ez majdnem 11 ezerrel több, mint a máso-
dik helyezetté. Nagyon örülök, hogy a Baranya 4. választókerületben – a 174 település vonatkozásában – 5000 szavazat-
tal több gyűlt össze, mint négy éve.
A kampány idején városunkat személyes látogatással is megtisztelte Orbán Viktor miniszterelnök. Bízhatunk 
az elkövetkezendő négy évben a kormány támogatásában?
A kormány eddig is bizonyította, hogy fontos számára Harkány városa, azt gondolom, hogy az előző ciklus kiemelkedő-
en sikeres volt.  2015-ben kormánytámogatással sor került a fürdő Lepke- és Gyermekmedencéjének felújítására, majd 
a csúszda felújítása következett 215 millió forint támogatással. háromszázmillió forint kormánytámogatásból gyermek 
élménymedencék épültek, amiket tavaly adtak át. Valamint egymilliárd forintos a harkányi fürdő következő fejlesztési 
lépése, ez összességében több mint másfélmilliárd forint. 
Mindemellett több mint egymilliárd forint értékben újul meg a Zsigmondy sétány, megújul a piac háromszázmillió forint 
értékben, iparterületet fejlesztünk négyszázmilliós keretből, továbbá a belvárosi közlekedésbiztonsági fejlesztés kereté-
ben körforgalom épül. Több mint százmilliós óvoda- és bölcsődefejlesztés szolgálja a legkisebbek kényelmét, tornacsar-
nok épül 72 millió forintból, több mint negyven millió forintot fordíthat a város energetikai korszerűsítésre. 
Ezen, felsorolt fejlesztések összértéke is megközelíti a kétmilliárd forintot. 
Mindemellett megtörtént a kórház konszolidációja, több mint 1,5 milliárd forint értékben. Ez még tovább erősítheti a 
kórházat – ahol háromszáznál többen dolgoznak – és a város gyógyturisztikai lehetőségeit. 
A város legfontosabb dolga most, hogy az elnyert pályázatokat hiba nélkül, jól megvalósítsa, ez a munka az elkövetke-
zendő két-három évben el fog tartani. Az elnyert pályázati összegeket megfelelően, célszerűen használják fel.  
Polgármester úr elhivatottságát ismerve e területen biztosak vagyunk a sikerben.

NAGY CSABA KÉPVISELI HARKÁNYT 
AZ ORSZÁGGYŰLÉSBEN

Az április 8-án megtartott országgyűlési képviselőválasztáson Nagy Csaba, a Fidesz- 
KDNP jelöltje nyert Baranya megye 4. választókerületében. Harkány összes szavazó-
körében is ő kapta a legtöbb voksot. A vele készült rövid interjúban a választásokról és 
természetesen városunkkal kapcsolatban kérdeztük. 

HA EGÉSZ HÉTRE REGISZTRÁLTOK 
A WWW.GYERMEKALDASHETE.HU 

OLDALON EGY NAPI FÜRDŐJEGYE-
TEK ÁRÁBÓL, HÉT NAPIG FÜRÖD-
HETTEK A GYÓGYFÜRDŐBEN ÉS 
EGÉSZ HÉTRE AZ ELŐADÁS-SORO-
ZAT LÁTOGATÁSA DÍJTALAN.
 

────TOVÁBBI KEDVEZMÉNYES, KÉNYEZ-
TETŐ TERÁPIÁS CSOMAGOKBÓL 

VÁLOGATHATSZ: AVIVA TORNA, 
DOLPHINBIRTH PÁROKNAK, VÍZI  

CRANIOSACRALIS TERÁPIA…
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A művész tavaly júniusi halála után a múzeumot özvegye 
üzemeltette, a tárlat 2018. június elejéig már csak a 06 
30 510 64 29-es telefonszámon való előzetes jelentkezés 
alapján látogatható – tudatta a harkanyihirek.hu portállal. 
A döntés nem csak anyagi okból született, az épület és a 
képek nemsokára a tanár úr külföldön élő fi ainak örök-
ségébe kerülnek. A képek közel állandó hőmérsékletet 
és páratartalmat igényelnek, mely most biztosított szá-
mukra, de hogy az örökségi tárgyalás után az örökösök 
tulajdonába kerülő alkotások sorsa pontosan mi is lesz, 

BEZÁR A TÖBBDIMENZIÓS 
MŰVEK MÚZEUMA

A nagyterem álmeny-
nyezetéről korszerű, 
LED-es lámpatestek 
világítják majd be a 
teret, a rácsok pedig 
szinterezve kerülnek 
vissza a helyükre. 
A parkettát magas 
minőségű és modern, 
fahatású padlóburko-
lat váltja. A színpad 
felülete is új balett-

padlót kap, köré pedig új függönyök kerülnek. Áprilisban 
a munkálatok az előteret is elérik, ezért a könyvtár láto-
gatói csak az oldalsó, tér felőli bejáratot vehetik igénybe, 
ahova a parkolóiroda mellett elhaladva lehet jutni. 
A munkálatok előreláthatóan nyárra készülnek el. 
Az előtérben a büfé könyöklőpultot kap, és eltűnik a 
ketrechatású apácarács is, valamint kialakítanak egy 
ruhatárat. Az üvegfelületeket gipszkarton fal váltja, az 
oszlopok és falak lábazati része pedig egységes faborí-
tást kap. Herendi Ferenc, a művelődési ház vezetője el-
mondta: Harkány leglátogatottabb és legkihasználtabb 
közintézménye nem nézhet úgy ki, mintha a hetvenes 
évek óta most nyitották volna ki először. A kulturális- és 
sportközpont vezetője emlékeztetett, korábban ígéretet 
tett arra, hogy törekedni fog az intézmények lehetősé-
gekhez mérten és igényeknek megfelelően megújításá-
ra. Az intézményi rendszerből legutóbb az egykori bolgár 
múzeum épülete újult meg, ott a korábbi házasságkötő 
terem mellett az előtér, a ruhatár és vizesblokkok kapott 
új formát. A művelődési ház és a sportcsarnok pedig szi-
getelésen és nyílászárócserén esett át két évvel ezelőtt. 
harkanyihirek.hu/HH

A tavaly ellátott esetek száma 2178 volt, ebből 2028 el-
látásra a rendelőben került sor, valamint 150 hívásnak 
tettek eleget – ismertette dr. Kovács Zsuzsanna az esti 
illetve hétvégi, valamint ünnepnapok időszakát érintő 
ügyelet kapcsán. A két harkányi felnőtt- illetve gyer-
mekorvosi, valamint vegyes diósviszlói háziorvosi pra-
xist magába foglaló ügyelet vezetőjének jelzése szerint 
ez kétharmad-egyharmad arányban oszlik meg a felnőt-
tek és a gyermekek között. A napi átlagos betegforga-
lom hat főre, míg a hétvégére eső ellátott betegek száma 
12-re tehető. Ez július és augusztus hónapban draszti-
kusan megemelkedik, amikor napi átlag 14 beteget kell 
ellátni az ügyeleti szolgálat alatt – áll az összesítésben. 
Mentőt 24 esetben kellett az ügyeletes orvosnak hívnia 
2017-ben, míg panasz nem érkezett az ügyelet munká-
ját illetően. Kovács Zsuzsanna beszámolójában a négy 
praxisorvosra és kilenc szakápolóra mutatva leszögezte: 
változatlan személyi feltételek mellett maradéktalanul 
el tudják látni az ügyeleti feladatot. Baksai Tamás a leg-
utóbbi képviselő-testületi ülésen mondott köszönetet az 
orvosi ügyeletben dolgozó valamennyi személynek. 
A polgármester a tavalyi évben jelentkező bérfeszültség-
re mutatva jelezte, azt sikerült nyugvópontra helyezni, 
amit a költségvetés 
jelenlegi struktúrá-
jában lehet is tar-
tani. Az egyensúlyi 
helyzetre mutatva 
jelezte, a harkányi 
önkormányzat az 
ügyelet működésé-
be évente tízmillió 
forintot invesztál. 
harkanyihirek.hu

ELKEZDŐDÖTT A MŰVELŐDÉSI 
HÁZ FELÚJÍTÁSA

ORVOSI ÜGYELET: ÁTLAGBAN 
NAPI HAT ESETET LÁTTAK EL

A belső tér álmennyezetének és rácsainak lebontásával el-
kezdődtek a művelődési ház felújítási munkálatai. A közel 13 
millió forintos beruházás nyárra készül el.

Kismértékű növekedés tapasztalható a korábbi évekhez vi-
szonyítva a háziorvosi ügyelet kihasználtságában – derül ki a 
praxisok előző évi beszámolójából. 

Bezárja kapuit a Futó László Pál Múzeum, . A többdimenziós 
művek tárlatának képei már csak előzetes bejelentkezéssel 
látogathatóak, de úgy sem sokáig.

harkányi hírek     április

egyelőre nem tisztázott. A múzeum felajánlott tíz művet 
a nemrég elkészült bolgár múzeumnak, ahol egészen biz-
tosan méltó helye lesz – egyebek mellett – a művész fi atal 
és idősebb kori portréjának is.
harkanyihirek.hu 
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Hogyan készültek az idei nyári szezonra?
A 2017 tavaszán elindított felújítások, rekonstrukciók 
olyan alapot teremtettek, amik nagyban megkönnyítik a 
mostani strandnyitást. Olyan állapotba hoztuk a strand-
fürdő területét 2017 júniusára, hogy nagyobb helyreállí-
tási munkákra idén nem lesz szükség. Jelenleg a tavaly 
elért állapot fenntartása, annak minimális fokozása és a 
minőség megőrzése az elsődleges célunk. Ennek meg-
felelően most is végigjártuk a fürdőt már januárban, 
összeírtuk az elvégzendő feladatokat, és folyamatosan 
csinosítjuk a területet.

Mik az elsődleges feladatok?
Beüzemeltük az ősszel telepített öntözőrendszert, így a 
gyepfelújítás (talajcsere, gyepszőnyeg cseréje) most egy 
korszerű öntözőrendszerrel bővült. Idén tavasszal ez a 
rendszer teljes számítógépes vezérlést kap. Modernizál-
tuk a fenntartási eszközöket, robot fűnyírókat állítottunk 
munkába, melyek számát idén megnöveljük. Így részben 
automatizált lehetőség adódik a megújult zöldfelülete-
ink szakszerű karbantartására.

A gyepszőnyeg mellett fontosak az árnyékot jelen-
tő fák, cserjék. Sikerült bővíteni az állományt?
Az év elején 28 elszáradt, veszélyes és árnyékoló fát tá-
volítottunk el, helyettük 35 új csemetét ültettünk ki. Kike-
rülnek a városgazdálkodás telephelyéről az átteleltetett 
növények is. Csaknem száz pálmája van a fürdőnek, a vá-
rosgazdálkodás munkatársai gondosan teleltetik a nem 
fagytűrő trópusi növényeket is. A gondoskodás példája 
az a most 102 éves pálma is, amelyet csak „a nagy öreg-
nek” nevezünk. A virágosítás idén sem marad el. Tavaly 
megdupláztuk a kihelyezett virágok számát, idén szeret-
nénk megtartani és kis mértékben növelni ezt a számot, 
és célunk még a szín- és fajtaösszetétel gazdagítása.

Infrastrukturális felújítások lesznek?
Az elhúzódó tél miatt májusban folytatjuk a megkezdett 
térkövezést. Idén tavasszal megújul a sportmedence 
szomszédságában lévő vizesblokk és kabinsor, valamint 
annak környezete. Úgy terveztük, hogy 2018-ban közel 
1300 négyzetméter térkövet rakunk le, és a megújult ka-
binsorral egy szebb, színvonalasabb környezet várja itt is 
a vendégeket. Mindemellett folyamatos a kerti bútorok 
cseréje is, a tavaly megkezdett munkát ezen a területen 
is folytatjuk. Az idei évben negyven új padot és negyven 
új szemetest helyezünk ki, valamint a nyitásra elkészült 
25 új hintaágy is, amiket a napokban helyeznek ki a fürdő 
munkatársai.

Április 26-án megnyitja kapuit a harkányi strand négyes és hatos medencéje, a fagyos idő végével pedig már a vendégek 
rendelkezésére áll a hármas medence, ezzel – a sportmedencén és a csúszdán kívül – beindul a nyári szezon a fürdőben. Marosi 
Andrással, a fürdővállalat igazgatósági elnökével beszélgettünk az új szezon előtt.

FÜRDŐFESZTIVÁLRA IS 
KÉSZÜL A STRANDFÜRDŐA

A természetes és az épített környezett mellett a 
harkányi fürdő mindig hangsúlyt fektetett a progra-
mokra. Idén mire számíthatnak a fürdőt felkeresők?
Az év elején elkészült a programnaptárunk, tavalyhoz 
képest még több és tartalmasabb programra kerül sor 
a fürdőben. Idén 11 éjszakai fürdőzést tervezünk, illet-
ve indul a tavalyi évben megkezdett napközis táborunk 
is. A fürdő, az önkormányzat és a kórház dolgozóinak 
gyermekei számára hirdettük meg ezt a kezdeménye-
zést, a harkányi óvoda segítségével. A visszajelzések 
mindhárom intézmény dolgozói részéről pozitívak vol-
tak, és nagy örömmel fogadták a hírt, hogy idén is lesz 
lehetőségük gyermekeiknek tartalmas kikapcsolódásra 
a fürdőben. 
Az idei Fürdőfesztivál – melyet júliusban rendezünk meg 
– a 25. lesz. Ez az évforduló arra ösztönzött minket, hogy 
még több együttest hívjunk és még változatosabb prog-
ramot nyújtsunk ezen a hétvégén vendégeinknek. Így 
többek között sor fellép a Neoton, a Welhello, ByeAlex, 
Dévényi Tibi, de a hagyományos vizes mell- és pocak-
szépségverseny sem marad el. 
Augusztusban pedig ismét megrendezzük a – korábbi 
években elfelejtett – hosszú hétvégét, ahol szintén zenei 
fellépőkkel tarkított programokat tervezünk, így szeret-
nénk majd a nyártól, a nyári szezontól búcsúzni.
 
Mire számítanak a kezdődő beruházásokkal kap-
csolatban, mennyire fogják zavarni a mindennapi 
működést?
Célunk, hogy a vendégek a lehe-
tő legkevesebbet érzékeljék a 
munkálatokból. 
Természetesen 
szeretnénk a 
vendéglét-
szám növe-
kedését, de 
a beruházás 
alatt elsődleges, 
hogy megőrizzük 
a tavaly elért 
vendéglétszá-
mot, és minél 
hamarabb be-
üzemelhessük 
majd a megú-
jult épületrészt 
és az új medence-
csarnokot. 

KÉSZÜL A STRANDFÜRDŐ
Április 26-án megnyitja kapuit a harkányi strand négyes és hatos medencéje, a fagyos idő végével pedig már a vendégek 
rendelkezésére áll a hármas medence, ezzel – a sportmedencén és a csúszdán kívül – beindul a nyári szezon a fürdőben. Marosi 

A
Április 26-án megnyitja kapuit a harkányi strand négyes és hatos medencéje, a fagyos idő végével pedig már a vendégek 
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A Zsigmondy sétány fejlesztési területe mellett lévő 580 
négyzetméteres, OTP által felértékelt telekrészt a fürdő 
leválasztja az alapterületéről. Az önkormányzat elővá-
sárlási joggal bírt a területre, amiről a képviselő-testület 
márciusi döntésével egyhangúlag lemondott. Az évek 
óta romosan, elhagyatottan álló étterem az ajánlatte-
vő és tulajdonos szándéka szerint megújulna, és ismét 
vendégeket fogadna. A fürdő igazgatójának elmondása 
alapján a tulajdonos fel szeretné újítani a 2012 óta nem 
üzemelő vendéglátóhelyet, az építési engedélyek be-
szerzésekor azonban kiderült, hogy a vendéglátóhely 
körüli, a működési engedélyhez szükséges, a működést 
biztosító terület más helyrajzi számon szerepel, mint az 
épület. Ezért a fürdő felőli oldalon lévő, 580 négyzetmé-
ternyi – egyébként az étteremhez tartozó – rész megvá-
sárlására tett ajánlatot. Az étterem tetőszerkezetének 
épületen túlnyúló része már nem az épület helyrajzi szá-
mán található; az épület a fürdő területén belül egy önál-
ló helyrajzi számmal rendelkező terület, a Zsigmondy sé-
tány felé eső rész sem része az épületnek, így az közútról 
nem közelíthető meg.
Szilágyi Tibor, a Harkányi Gyógyfürdő pénzügyi igazga-
tója elmondta, a fürdő mérlegelte az 580 négyzetméter-
nyi terület hasznosíthatóságát. Egy független, az OTP 
Bank által megbízott értékbecslő hat és félmillió forintra 
értékelte ezt a részt. Ezt követően arra jutottak, hogy a 
vállalat szempontjából a szóban forgó terület hasznosí-
tásának lehető legjövedelmezőbb formája az értékesítés. 
Hangsúlyozta azt is, hogy a terület eladása semmilyen 
negatív következménnyel nem jár a fürdő üzemeltetése 
szempontjából, hiszen az egyébként is szerves részét ké-

ÉRTÉKESÍTETTE A ROMOS ÉTTEREM KÖRÜLI TELKET 
A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

A Lepke étterem épületét 2016-ban – egy liciteljárás egyedüli résztvevőjeként, közvetlenül végrehajtótól – vette meg egy 
harkányi vállalkozó, aki most az idáig a fürdő tulajdonában lévő, az étterem körüli, korábban nem hasznosított telekre is 
vételi ajánlatot tett.

pezi a külön helyrajzi számon nyilvántartott és 2016-ban 
értékesített ingatlannak. A tranzakcióból nemhogy ne-
gatívum nem származik, hanem egyenesen pozitív ha-
tása lesz. A Zsigmondy sétány felújításával együtt a va-
laha szebb napokat is megélt étterem is újjászületik, és 
a kerthelyiség (375 négyzetméter) minimum 5 éves fi x 
bérletével (amelyet értékesítési feltételként rögzítenek) 
a vételáron felül nagyságrendileg tízmillió forint bérleti 
díj folyik be a fürdő számlájára.
– A harkányi önkormányzatnak mint tulajdonosnak elő-
vásárlási joga van a fürdő egész területére, ezért kértük, 
nyilatkozzon, eláll-e ettől a jogától, vagy megvenné a 
területet – mondta az igazgató.
– Mivel az önkormányzat 2016-ban, az étterem értékesí-
tésekor sem élt az elővásárlási jogával, így most sem állt 
szándékában, hogy ezen, önmagában hasznosíthatatlan 
területet megvásárolja, így a képviselő-testület döntése 
értelmében nem él az elővásárlási joggal. Ráadásul az, 
hogy a tulajdonos fel szeretné újítani a kihasználatlan 
épületet, gazdasági szempontból is kedvez a városnak. 
Hiszen a Zsigmondy sétány felújítása is hamarosan 
kezdődik, ezért mindenki érdeke, hogy ne álljon a köze-
pén egy elhanyagolt épület – tette hozzá dr. Markovics 
Boglárka jegyző. A fentiek mellett fontos tény, hogy az 
adásvétellel egybekötött telekalakítás részeként a har-
kányi vállalkozó által most megvásárolt, valamint a már 
korábban is a tulajdonában lévő – azaz immáron a teljes, 
771 négyzetméter területnagyságú – ingatlan vonatko-
zásában a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. részére ellenérték 
fi zetése nélkül határozatlan időre elővásárlási jog került 
bejegyzésre. harkanyihirek.hu/HH

Nyolc élményelem lesz abban a szabadtéri fi tneszpark-
ban, ami az új víkendtelep szélére, a Berek utcai kereszte-
ződés közelébe kerül egy nemrég elnyert támogatásnak 
köszönhetően. A 90 négyzetméteres felnőtt játszótér 
– melyhez hasonlót találni az ősparkban is, ám az üdü-
lőtelepek határához hiánypótló beruházásként kerül – a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program ke-
retében épül meg. Az első helyszíni szemlét áprilisban 
tartják, a park átadásának időpontját és a projekt össz- 
költségét ezt követően határozzák meg. A tervezési 
valamint a kivitelezési munkák teljes lebonyolításáért 
a kormány által kijelölt Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. felel.
harkanyihirek.hu

Körforgalom épül az Ady Endre utca és a Kossuth La-
jos utca kereszteződésébe, a beruházásra a város tavaly 
nyert 63 millió forint támogatást a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretében. A tervezési sza-
kasz befejeződött, hamarosan a kivitelező kiválasztására 
is kiírják a közbeszerzési eljárást. Az átépítéssel bizton-
ságosabbá válik a gyalogos és a kerékpáros közlekedés 
is, ezzel együtt az Ady Endre utcai csomópont nyugati 
ágában irányhelyes kerékpársávokat alakítanak ki.
A körforgalom és az Ady Endre utcában kialakított ke-
rékpársávok üzemeltetése a Magyar Közút Nonprofi t 
Zrt. feladata lesz, a kerékpárosbaráttá váló településré-
szen a forgalomtechnikai elemek üzemeltetési feladatai 
pedig a városhoz tartoznak majd. bama.hu 

SZABADTÉRI FITNESZPARK 
A VÍKENDTELEPEN

BEFEJEZŐDÖTT A 
TERVEZÉSI SZAKASZ
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Az iskolások Menő Menza programja, a Tavaszköszöntő nyitó rendezvénye és az első Ormánsági Egészségnapok eseményei is 
színesítették március utolsó hétvégéjét. 

A programsorozat első etapját péntek ren-
dezték, a HPC központjában, ahol a 

gyermeké volt a főszerep. A délelőtti 
rendezvénnyel elsősorban az iskola 
ételallergiával küzdő diákjait szólí-
tották meg, a Menő Menza program 
keretében. A gyerekek a pszoriá-
zis központ épületében a helyes és 

egészséges táplálkozásról, annak le-
hetőségeiről, jó és rossz szokásainkról is 

képet kaphattak, miközben a kórház szak-
embereitől, dietetikusától tájékozódhattak érzékenysé-
gükkel kapcsolatban.

A diákok olyan ínyencségekkel találkoztak, amelyek 
számukra kicsit új megvilágításba helyezik a már ismert 
ételeket, így a sült krumplit és a kekszet is. Az ebédet 
Sass Dani egészítette ki az iskola menzáján látványfő-
zés keretében elkészített különlegességekkel, köztük az 
édesburgonyából, azaz batátából olaj nélkül sütött fala-
tokkal. Mint a neves gasztroblogger mondta, a rendkí-
vül egészséges étel a hagyományos sült krumplit idézi, 
így nem esik messze a gyermekek ízlésvilágától. Meg-
jegyezte, az édesburgonya nevével ellentétben nem is 
a burgonyafélék, hanem a sütőtök családjába tartozik.
 
Hogy mennyire találta el a gyerekek ízlését, mi sem iga-
zolta jobban, mintsem hogy pillanatok alatt elkapkodták 
az első ránézésre talán kicsit fura ínyencséget. Szintén 
percei voltak csak a banánból, zabpehelyből valamint 
kevés kakaóból készített, cukor- és mesterséges színe-
zék nélküli keksznek, ami teljesen az újdonság erejével 
hatott az iskolások számára.
 
A Menő Menza program a Szebb 
Jövő Alapítvány által elnyert ösz-
szesen 19,994 millió forintból 
valósul meg, melynek fő célja az 

egészséges táplálkozásra nevelés. A projekt során egye-
bek mellett az egészséges táplálkozás jegyében isme-
retterjesztő programokat is szervez majd az alapítvány 
a következő két tanévet érintve. De például konyhai 
eszközök, evőeszközök, edények és étkezőbútorok cse-
réje is szerepel a projektben. A pályázat alapvető célja 
az egészséges életvitelhez szükséges tudás átadása 

és készségek elsajátítása, ezzel az 
egészségmegőrzés, betegségmeg-
előzés érdekében a gyermekek ét-
kezési kultúrájának, étkezési körül-
ményeinek javítása, az egészségben 
eltöltött évek számának növelése.

Másnap lovas felvonulással vette kezdetét a Terehegyi 
Tavaszköszöntő. A zord időjárás ellenére sokan meg-

jelentek a Széchenyi téren negyedik alkalommal meg-
rendezett ünnepségen, ahol az ovisok és 
iskolások mellett tánc- és dalkörök is 
felléptek. Az eseményen debütált a 
Harkányi Ifj úsági Zenekar által ala-
pított Harkány Arany Street Band, 
mellyel még számos helyszínen ta-
lálkozhatunk idén. A napot a Favorit 
Zenekar utcabálja zárta. 
harkanyihirek.hu/HH

TAVASZKÖSZÖNTŐ, MENŐ MENZA, 
ORMÁNSÁGI EGÉSZSÉGNAPOK

Fotó: Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
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Fotó: Kacsúr TamásFotó: Kacsúr Tamás
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Fotózta és szerkesztette: Nyirati Piusz



11

harkányi hírek     április

11

matos, és folytatódik idén is. Öröm számomra, hogy a 
lakosság egyre nagyobb számba veszi igénybe kőműves, 
lakatos, asztalos és egyéb karbantartó szolgáltatásun-
kat, a kertépítés, parkgondozás, illetve a veszélyes fák 
kivágása, idős fák koronaalakítása is népszerű az ingat-
lantulajdonosok körében. Emellett az önkormányzat és 
egyesületei számára is végeztünk karbantartói, felújítási 
munkákat. A bolgár múzeum felújítása után a napokban 
kezdtük el a művelődési ház belső tereinek megújítását. 
A sportpályán a labdafogó háló keretét készítettük el, va-
lamint a pálya körül is elkészültek az új, MLSZ által előírt 
minőségű és méretű pályahatároló korlátok kapukkal, és 
hamarosan kezdjük a pályát körülvevő út térkövezését. 
Az első világháborús katonasírok felújítását követően a 
közelmúltban a bolgár temető rendbetételére kaptunk 
megrendelést, ahol a sírok közvetlen környezetének és 
a belső terek felújításának munkálatait kell elvégeznünk. 

Visszatérő kérdés az út- és járdafelújítás, valamint 
a csapadékvíz elvezetése. Milyen munkákat tervez-
nek az idei évre?
Természetesen az idei évben is feladataink közé tarto-
zik járdák és utak felújítása, és tervezzük a sportcsarnok 
melletti parkolási lehetőségek javítását is. A hosszúra 
nyúlt tél miatt most felgyorsult ütemben kell pótolni a 
megkésett tavaszi munkákat. A város területén a virá-
gosítás, a fűnyírás és olyan rég nem karbantartott terü-
let, mint az arborétum megszépítése is kitűzött célunk. 
Az arborétum területén több tízezer fa, cserje található. 
Megvizsgáltuk az adott területrészt, és több mint nyolc-
van olyan elhalt törzset találtunk, melyek balesetve-
szélyt jelenthetnek a parkban sétáló vagy sportoló ven-
dégeinkre. Ezek kitermelése és feldolgozása megtörtént, 
a hasznosítható törzsrészeket alapanyagként használjuk 
fel asztalos munkákhoz, a vékonyfa teljes mennyiségét 
pedig ledarálva rendelkezésre bocsátottuk az önkor-
mányzat és a sportcentrum fűtéséhez. 

Mik a legfontosabb teendői a városgazdálkodásnak 
a hosszú tél után?
Készülnek a virágosításra a Harkányi Városgazdálko-
dási Zrt. kertészei. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
csaknem százféle növényt ültetnek ki a város köztereire 
a városgazdálkodás dolgozói. Számszerűleg ez mintegy 
ötvenezer virágot és kétezer muskátlit jelent, a tavaly el-
ért 97 virágfajta számát pedig szeretnék bővíteni. A ker-
tészet munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy 
idén is szebbnél szebb, minél színesebb és változatosabb 
növények díszítsék a várost. A kora tavasz és a télutó 
nagy hidegei idején a fóliasátrakat fel kellett fűteni, így 
a legnagyobb mínuszban is sikerült plusz 10-11 Celsi-
us-fokot tartani. Ez már az az alsó hőfok határ, ez alatt 
a kis palánták növekedése lelassulhatott volna, így nem 
érték volna el a kiültetési időre a megfelelő méretet, és 
virágzásuk időpontja is eltolódhatott volna. De az új fű-
tőberendezésekkel sikerült átvészelni a legfagyosabb 
napokat is. A továbbnevelés folytatódik, mára már 
kinőttük az öt új fóliasátrat is, szinte sosem elegen-
dő a hely. A város jelenleg is virágdíszben pompázik, a 
saját nevelésű évelő árvácskák talán most a legszeb-
bek. Cseréjükre, a virágállomány megújulására a fagyos 
szentek napjait követően, május 13. után kerülhet sor. 
Az idei évben kiültetésre került 670 suháng és sorfa mé-
retű facsemete. Ezek továbbnevelését két évvel ezelőtt 
kezdte meg a városgazdálkodás, az önkormányzat által 
a Start-munkaprogram keretében kialakított és üzemel-
tetett terehegyi gyógy- és fűszernövény kertben. Most 
többek közt a Berek és a Lanka utca, a Kresz park, az 
elkerülő út és az 58-as út mentén ültettük ki őket. 
A fáknál maradva: a Virágos Magyarországért program-
ban elért helyezésünk tárgyjutalmának köszönhetően 
lehetőségünk nyílt egy külső szakértő általi térítésmen-
tes belsőállapot-felmérésre a strand Platán kapujánál 
lévő platánfák esetében. A szakértői vélemény korona-
könnyítést írt elő a fák biztonságos további megtartha-
tósága érdekében, ezért alpinisták bevonásával és eme-
lőkosaras daru segítségével vázágakig metszettük vissza 
a platánsor 21 faegyedét április elején.

Sok helyről hallani, hogy már a közmunkaprogram-
ban is munkaerőhiánnyal küzdenek az önkormányza-
tok, intézmények. Harkányban mennyire jellemző ez?
Az idei évben is folytatódik a közmunkaprogram, mely 
során 26 embernek tudunk munkát biztosítani, a stá-
tusszal rendelkező munkatársak mellett. Ennél maga-
sabb létszámot éppen a keret nehéz feltölthetősége 
miatt nem tudtunk vállalni. A téli időszakban az utak és 
a járdák csúszásmentesítése, a hó eltakarítása mellett a 
Harkányi Városgazdálkodási Zrt. elkészítette a strand új 
hintaágyait, kerti bútorait. Műhelyeink fejlesztése folya-

TAVASZI MUNKÁK A VÁROSGAZDÁLKODÁSNÁL
A hosszúra nyúlt téli időszak után nagy iramban kezdődtek meg a munkák a város közterületein. Egyik héten még kellett la-
pátolni, majd két hét sem telt el, és már a fűnyírók zajától lett hangos a város. Marosi Andrással, a Harkányi Városgazdálkodási 
Zrt. vezetőjével beszélgettünk.
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Az április 14-18. közötti út programjában Arad, Déva, 
Vajdahunyad vára, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Tusnádfürdő, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Maros-
vásárhely, Kolozsvár, Nagyszalonta és a Szent Anna-tó 
meglátogatása is szerepelt. A felkészülés keretében a 
kirándulást megelőzően tematikus órát tartottak, ahol a 
tanárok a térséget, a magyarság történetét mutatták be, 
és a diákok is hasonló témájú előadásokkal készültek.
harkanyihirek.hu

A Kitaibel Pál Általános Iskola által szervezett esemény-
nek idén már a felújított bolgár múzeum adott otthont. 
A 72 alsós és felsős diák előadásait szakmai zsűri érté-
kelte. A kiejtés és a nyelvhelyesség mellett vizsgálták az 
előadásmódot is, a kategóriák legjobbjait korcsoport és 
műfaj szerint díjazták. Harkányi  díjazottak: 3. osztály: 1. 
Sáfrány Ábel (felkészítő: Uracs Tibor), különdíj: Bárká-
nyi Abigél (felkészítő: Elmer Annamária) 4. osztály: 1. 
Saághy Zoltán (felkészítő: Batkiné Hollóvári Ildikó), 2. 
Szekeres Andrea (felkészítő: Ambrus Valéria), különdíj: 
Barkó Kincső (felkészítő: Batkiné Hollóvári Ildikó) 5-6. 
évfolyam próza: 3. Batki Örs (felkészítő: Bába Istvánné) 
7-8. évfolyam próza: 3. Batki Levente (felkészítő: Papp 
Veronika). 

Korábban hírt adtunk arról, hogy – az 
EFOP-1.8.5-17-2017 projekt támoga-
tásával – az iskolában megkezdődtek 
a Menő menza pályázati program 
rendezvényei. Március végén a Kitai-
bel Pál Általános Iskola és AMI ételin-
toleranciával küzdő tanulói és szüleik 
egészséges – és általuk is fogyaszt-

ható – reggeli bemutatón és kóstoláson vettek részt a 
harkányi kórházban. Az intézmény dietetikusai a gyer-
mekek számára is érdekes, fi gyelemfelkeltő előadásokon 
mutatták be a legfontosabb tudnivalókat.
Az iskola étkezőjében egészséges és fi nom – akár a gye-
rekek által is elkészíthető, tízó-
raira, uzsonnára való – ételeket 
készített és mutatott be a men-
zás gyerekeknek Sass Dani, akit 
korábban a Konyhafőnök, mos-
tanában pedig az Ide süss! című 
tévéműsorokból ismerhetünk. 
A zellerből, édesburgonyából, 
zabpehelyből, almából, banán-
ból készült nassolni, ropogtatni 
és mártogatni való különleges-
ségeket közel négyszáz tanuló 
kóstolhatta meg.

Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói magyartanáruk, 
Papp Veronika kezdeményezése nyomán érdekes vide-
ót készítettek a költészet napja alkalmából. A felvételen 
a diákok – és néhány pedagógus – a saját maguk által 
készített felvételen soronként mondják el Radnóti Mik-
lós Nem tudhatom… című versét. Április 11-én az iskola 
valamennyi tanulója látta a kísérő zenével szerkesztett 
videót, amit feltöltöttek az Új Harkányi Hírek online fe-
lületére és közösségi oldalára, ahol már közel háromezer 
megtekintést regisztráltak.

KÜLHONI TÁJAKON A 
HARKÁNYI ISKOLÁSOK

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
 VERSENY 

MENŐ MENZA

ÁPRILIS 11.

Erdélybe, a hajdani Magyarország területére kirándultak a 
harkányi iskolások. A tanulmányi kirándulást a Határtala-
nul! program keretében szervezték, 44 tanuló és öt tanár 
vett rajta részt. 

Idén huszonötödik alkalommal rendezték meg Harkányban 
a vers- és prózamondó versenyt április 10-11-én. A költészet 
napja alkalmából a régió tizenkét iskolájának közel nyolcvan 
alsós és felsős tanulója mérte össze tudását.

Fotó: Kacsúr TamásFotó: Kacsúr Tamás

ISKOLAI HÍREK

Fotó: Kótány Jenő
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A diákolimpia megyei mezei futóversenyén iskolánk Do-
kic Nikola, Hirmann Noel, Fekete Zalán, Kuszinger 
Áron, Nagy Ákos összetételű csapata a második helyen 
végzett, Dokic Nikola egyéni negyedik helyezést ért el. 
Tanáraik: Burgert Ottó, Spengler Szilárd. A labdarúgó 
diákolimpia tavaszi járási fordulójának III. korcsoportos 
eredményei: Harkány – Siklós Batthyány 8:0, Har-
kány – Siklós Kanizsai 4:0, Harkány – Drávaszabolcs 
15:1. A kitűnő eredménnyel szerepelt csapat tagjai: Ha-
vas Ferenc, Gergics Zorán, Bernáth Bercel, Kecske-
méthy Hunor, Szirényi Gábor, Sőrés Benjámin, Kamu 
Ádám, Tavali Martin. Edző: Uracs Tibor. A Veszprémben 
március végén rendezett Dzsúdó Ifj úsági Országos Baj-
nokságon Molnár Ajsa, iskolánk hatodik osztályos tanu-
lója a Siklós SE versenyzőjeként hetedik helyezést ért el. 
Edzője: Szigetvári Antal.

SPORTVERSENYEK
Fotó: Kacsúr Tamás

Az Orchidea Pangea matematikaverseny megyei forduló-
jában diákjaink a következő eredményt érték el. Harma-
dik osztály: Zsiga Sarolt hetedik hely; negyedik osztály: 
Saághy Zoltán kilencedik hely; hatodik osztály: László 
Ákos kilencedik hely; hetedik osztály: Schneider Petra 
ötödik hely; nyolcadik osztály: Vincze Péter ötödik hely. 
Tanáraik: Uracs Tibor, Batkiné Hollóvári Ildikó, Szekeresné 
Régert Rita, Monostori Eszter.
A Tudásbajnokság országos levelezőversenyen matema-
tikából arany fokozatot szerzett Berta Daniella, Hári 
Gréta és Nagy Ákos; ezüst fokozatot szerzett: Bernáth 
Bercel. Bronz fokozatot szerzett Gyarmati Nóra és Zsí-
ros Alexandra. Mindannyian hetedikesek, tanáruk Mo-
nostori Eszter. A siklósi gimnázium komplex tanulmányi 
vetélkedőt rendezett, Táncsics-kupa néven. Iskolánk 5-6. 
osztályos csapata (Szőlősi Dominik, Tihanyi Rajmund, 
Paál Viktória, Hónig Merse) harmadik helyezett lett, a 
7-8. osztályos csapat (Erős Boglárka, Fekete Míra, Po-
lidano Marissa, Dokič Nikola) a hatodik helyen végzett.
Német nyelvű vers- és prózamondó versenyt rendezett a 
siklósi református általános iskola a megye német nyelvet 
tanuló diákjai számára. A harkányiak eredményei: Batki 
Örs ötödik osztályos és Németi Lili hetedik osztályos ta-
nuló különdíjat kapott, a nyolcadikos Batki Levente har-
madik helyezést ért el. Tanáruk: Bognárné Schubert Éva.
A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülő 
tanulóink megyei komplex tanulmányi versenyen vettek 
részt április elején Komlón. 
A szinte valamennyi elméleti tantárgy anyagát tartalmazó 

TANULMÁNYI VERSENYEK

Fotó: Kótány Jenő

versenyen a Juhász Balázs, Kardos Krisztofer, Kardos 
Márkó Adrián, Lowescher Viktor összetételű csapat a 
második helyen végzett. Az egyéni informatikaverseny-
ben Lowescher Viktor a második, Kardos Márkó a har-
madik helyet szerezte meg. 
A megyei szépíróversenyen Bogdán Virgínia második 
osztályos és Leib Dorina hatodik osztályos tanuló ki-
emelt dicséretben részesült. Felkészítőik: Koza Zoltánné, 
Benedek Dóra, Horváth Tamás, Polczer Erika és Vadkerti 
Tóth Beáta. Komlón, a zeneiskolás növendékek megyei 
zongoristatalálkozóján iskolánkat Morva Áron képvisel-
te, aki bronz minősítést szerzett. Tanára: Rohály Éva.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

info@harkanyfurdo.hu  |  www.facebook.com/harkanyfurdo

2018. május 5. 11.00 ÓRA

Készülj fel velünk a nyárra és hozd magad 
formába egy közös anyák napi tornával!

Az edzésen való részvételhez külön jegyek válthatók a 
gyógy- és strandbelépőn felül, limitált mennyiségben a 
helyszínen, vagy elővételben április 16-tól a Harkányi 
Gyógyfürdőben, 1000 Ft-os áron.

Amit hozz magaddal:
• polifoam
• törölköző

Jó idő esetén a Strandfürdő színpada előtt kerül megrendezésre az esemény, rossz időben pedig a Gyógyfürdő 
Márványteremében. 

HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ 

ANYÁK NAPI                          
EDZÉS RUBINT RÉKÁVAL
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Az idei évben is három salakos pálya 
várja a „fehér sport” szerelmeseit a 
városban, ahol az előkészületek utol-
só simításai zajlanak. Mint azt Nagy 
Józseftől, a pálya vezetőedzőjétől 
megtudtuk, idén a hagyományos 
dr. Manzini Tibor emléktorna mellett 
még egy nyílt verseny megrendezé-
se szerepel a tervekben. A többi idő-
szakban pedig a város lakosai és a 
település vendégei számára is adott 
a kikapcsolódási lehetőség e szép, s 
egyben embert próbáló sportban.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a többször fellépő központi program-
hibák elhárítását követően a Harkányi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal adóirodája a 
2018. évi adó-értesítőket és csekkeket áp-
rilis 20-ig bezárólag postázta valamennyi 
adózó részére. Az adóhatóság késése miatt 
az adók pótlékmentes befi zetési határideje 
2018. április 30. napjában  került megha-
tározásra. (Ez alól kivételt képeznek az új 
gépjármű-adó kivetések, ahol május 15-e a 
befi zetési határidő.) 
Köszönjük türelmüket!
Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyző

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok 
jelentkezését várjuk. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet 
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés 
első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele ese-
tén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A BEOSZTÁSBAN ELLÁTANDÓ FELADATOK: 
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok 
feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény: a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 180 500 Ft/hó munkabér, a vizsga sikeres 
letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény + pótlékok, + 
teljesítményjuttatás.

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fi zikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség 
www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

Érdeklődni a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 7622 Pécs, Vargha 
Damján u. 1. sz. alatt, vagy az alábbi telefonszámon: 72/504-400/10-86-
os mellék. 2018. május 23-án 9 órai kezdéssel Harkányban, a Művelődési 
Házban „Határvadász” tájékoztatót tartunk.

HAMAROSAN NYIT A TENISZPÁLYAFELHÍVÁS

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATOT HIRDET 
A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG HATÁRVADÁSZ BEVETÉSI OSZTÁLYAINAK ÁLLOMÁNYÁBA 

JÁRŐRTÁRS BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE

honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.
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A 15 együttest számláló megyei első osztályban a Har-
kány – még Villányt is megelőzve – a 12. helyre lépett elő. 
A tizenhetedik fordulóban elmaradt mérkőzést pótolták 
a következő játéknapon, amikor Harkány vendége Sik-
lós volt, a szomszédok 0:1 arányú győzelemmel térhet-
tek haza. A vereség ellenére a tabella 12. helyén maradt 
városunk együttese. Lapzártánk előtti hétvégén Bodára 
látogattak, ahol 1:0-s győzelmet arattak, így megerősí-
tették pozíciójukat a kieséses szakasz elkerülésében. 
Ezt követően Komlón léptek pályára egy elmaradt mér-
kőzést pótoltak, 0:0 eredmény született.

XVII. Környezetvédelmi Kupa, Kalocsa, 50 méteres ver-
senyszámok, március 25: A HDSE 11 úszóval vett részt 
a megmérettetésen, a csapat 18 éremmel gazdagodva 
tért haza. Eredmények: Várnai Petra: gyors, pillangó 
első, hát 2., mell 4. Fedelevits Lora: pillangó 2., gyors, 
hát 3. Spándli Dominik: gyors első, mell, hát, pillangó 2. 
Fekete Zalán: gyors, hát 3., mell 5., pillangó 7. Kuszinger 
Áron: mell 3., hát, pillangó 4., gyors 5. Ahmann Bence: 
gyors 2., mell 3., hát 5., pillangó 6. Kuszinger András: 
pillangó 2., gyors 3., mell 5., hát 7.Kuszinger Márton: hát 
5., gyors, mell 8. Bachman Bercel: hát 6., gyors 8.Gyó-
csi-Nemes Attila: hát 8., gyors 9.

A két komlói, sellyei és somogytarnócai együttest felso-
rakoztató verseny harkányi fordulójában két mérkőzést 
vívtak a helyi lányok. Sellye ellen 6:17-re végezve ismer-
kedtek meg a pályával. Majd Somogytarnóca csapatát 
óriási játékkal – végig magabiztosan uralva a mérkőzést 
– 13:8 arányban verte a Demhardt Doroti, Diósi Ali-
na, Gergics Zora Kíra, Kestler Dorka, Király Zoé Sára, 
Knapp Lau-
ra Borostyán, 
Nagy Tímea és 
Szovák Száva 
alkotta csapat. 

ELŐBBRE LÉPTEK A 
FOCISTÁK A TABELLÁN 

ÚSZÓ-HÍREK

ÓRIÁSIT MENTEK A 
KÉZIS LÁNYOK

A megyei tabella utolsó előtti csapata, Ócsárd ellen játszot-
tak a harkányi focisták a hónap elején. Az idegenben vívott 
küzdelem a vendégek 0:1 arányú győzelmével végződött, így 
Harkány jócskán bebiztosította előnyét az utolsó előtti he-
lyezettel szemben.

A harkányi kézilabdások utánpótláscsapata is csatlakozott 
a Zákányi Bálint régiós kisiskolás bajnoksághoz. A lányok 
elmúlt hónapokban egyre népesebbé váló U9-es együttese 
április elején mutatkozott be a hazai pályán. 

tért haza. Eredmények: tért haza. Eredmények: 

Áron

Fotó: Kacsúr Tamás, Kótány Jenő

Fotó: Kacsúr Tamás

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 
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– www.harkanyfurdo.hu –

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Részletes információ:
az Irány Harkány vagy a Kulturális és Sportközpont       oldalán.az Irány Harkány vagy a Kulturális és Sportközpont       oldalán.

III. GASZTROKULTURÁLIS

C S A L Á D I  N A P
2 0 1 8 .  M Á J U S  2 6 . 
ZS IGMONDY SÉTÁNY, HARKÁNY

9:30-12:30  Főzőverseny
11:00-17:00  Gyermekfoglalkoztató és játszóház
11:00-14:00  Gyerek Disco
14:00-15:00  Dénes Anett és barátai 
     (népzenével egybekötött gyerekműsor)
15:00    Köszöntő, főzőverseny erdményhirdetése
15:30-15:50  Harka Dalkör
16:00-16:20  Der Harkányer Singvögel Khor
16:30-16:50  Horvát Nemzetiségi Énekkar
17:30-18:30  Balázs Pali
19:00-20:00  3+2 Együttes
20:30-0:00  Asterix Együttes

PROGRAM:

A főzőverseny két kategóriában kerül megrendezésre: I. Kategória gulyás, II. kategória egyéb étel. 
A főzőversenyre nevezni, 2018. 05. 20-ig lehet, a brigca@vipmail.hu e-mail címen, a 72/480-459-es 

telefonszámon vagy személyesen a művelődési házban. A főzőversenyhez tűztálcát, tűzifát 
és sörpadszettet biztosítunk. Gázpalackkal főzni tilos!


