Harkányi Hírek

Harkány Város Önkormányzatának
ingyenes havilapja

2017. május
Megjelenik havonta

fotó: KACSÚR Tamás

Fókuszban a turizmus

Pályázati beszámoló

Kérdéses a megye I.

Mozgalmas év volt a tavalyi számolt be munkájáról a Harkányi
Turisztikai Egyesület a képviselőtestület előtt.

Nagy Csaba, a megyei közgyűlés
elnöke volt a rendkívüli képviselőtestületi ülés vendége, a pályázatok voltak fókuszban.

Az utolsó helyen zár a felnőtt
labdarúgócsapat a megyei
I. osztályban, a vezetőség a
másodosztályban is gondolkodik.

2

PROGRAMAJÁNLÓ
Nickelodeon hétvége
Harkányi hangfürdő, retro est a Kerozinnal
Úrnapja
Esti mozi a szabadtéri színpadnál
Pénteki éjszakai fürdő
Kozmix koncert – Lepke medence
2017.06.23-25.
Jézus Szíve Búcsú
2017.06.29.
Esti mozi a szabadtéri színpadnál
2017.06.30.
Pénteki éjszakai fürdő
Kis Grofo koncert – Lepke medence
2017.07.01.
Harkányi hangfürdő, báli est a Tajti band-del
2017.07.06.
Esti mozi a szabadtéri színpadnál
2017.07.07.
Éjszakai csúszda party, DJ, csúszdapark, hármas medence
2017.07.08.
Harkányi hangfürdő, helyi zenekarok éjszakája (Nihil Chips,
Rokolya, Szabó Család, Garden, Soul Mirror)
2017.07.09.
Nickelodeon hétvége
2017.07.13.
Esti mozi a szabadtéri színpadnál
2017.07.15.
Harkányi hangfürdő, retro est – Betty Love
2017.07.14.
Éjszakai csúszda party, DJ, csúszdapark, hármas medence
2017.07.18.
Éjszakai csúszda party, DJ, csúszdapark, hármas medence
2017.07.20.
Esti mozi a szabadtéri színpadnál
2017.07.21-23.
XXIV. Harkányi Fürdőfesztivál
2017.07.27.
Esti mozi a szabadtéri színpadnál
MINŐSÉGI
HASZNÁLT
2017.07.29.
Harkányi hangfürdő, horvát nemzetiségi est
2017.06.11.
2017.06.17.
2017.06.18.
2017.06.22.
2017.06.23.

RUHAVÁSÁR

A kiemelt események a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben lesznek.
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HARKÁNYRÓL VOLT SZÓ A PARLAMENTBEN
A harkányi fürdő fejlesztése nem várathat magára – mondta Tiffán Zsolt a Parlamentben az előre bejelentett
felszólalások sorában. A térség országgyűlési képviselője a jövő évi költségvetés terhére 2,5 milliárd forint
támogatást kért a fürdő további fejlesztésére.
Az elmúlt két évben kapott összesen 1,3 milliárd
forintnyi támogatásra
mutatva megjegyezte,
egy évtizedekre kiható
fejlesztéshez további 2,5
milliárd forint szükséges.
A fejlesztés irányát a már
álló épületek, medencék és
gyógymedencék felújítása
mellett a megtervezett elemek vonatkozásában jelölte
meg. Amikor olvassuk
Magyarország kormányának
költségvetési tervezetét,
láthatjuk, hogy a 2018-as
költségvetés a dolgozó emberek költségvetése – fogalmazott. Az Ormánságra mutatva hozzátette, Harkányt
körbeveszi egy többgenerációs munkanélküliséggel

sújtott országrész, ahonnan
az emberek számára lehetőség lenne a városba járni dolgozni. Ha ez a fejlesztés megtörténik, több mint
ezer munkahelyet tudunk
teremteni – fogalmazott a
harkányi önkormányzat és
a vállalkozók becslésére
hivatkozva a fürdő újabb,
2,5 milliárdos lehetséges
kormányzati támogatása kapcsán. Mint jelezte,
Harkány Baranya megye
egyetlen olyan fürdővárosa,
mely 20 ezer vendégággyal
rendelkezik, a fürdő fejlesztése pedig valamennyi szolgáltatásnak a fejlesztését
és munkahelyteremtést is
jelentene egyben. A régióra
tekintve Tiffán Zsolt meg-

jegyezte: Villányban a borturizmus, Siklóson a vár,
az Ormánságban az ökoturizmus tud rendkívül nagy
vendégszámot produkálni, az egyedülálló gyógyvízzel
rendelkező Harkány pedig a térség szállásadó központja. Összességében egy olyan desztinációról van szó,
ami itt tartja a turistákat, és a támogatással ehhez teremtenénk munkahelyeket – jegyezte meg, leszögezve:
amikor Harkányról beszélünk, az egész dél-baranyai
régiót érthetjük alatta.

FŐMŰSORIDŐBEN HARKÁNY
Harkány tavalyi évi médiaszereplése Ördög Nórával indult, majd a csúszdák átadása vitte a város hírét.
A Harkányi Turisztikai Egyesület idén sem közömbös a tervezett marketing tekintetében, így összesen bruttó
1,7 millió forintból készült el az az idei kampány, amely érdemben megcélozza a közönséget.
Az egy éve bemutatott imázsfilm rövidített verziója 10
másodperces, sodró lendülettel több nyelven is betekintést
ad a város pezsgésébe. A hazai állami és
kereskedelmi televíziókba a magyar változat került be.
A televíziócsatornák fizetett megjelenései kapcsán aligha
vádolható bárki azzal, hogy egyes érdekköröket tartanak
szem előtt, hiszen a főműsoridők lekötése mellett a hir-

detés nézettség által mérhető hatékonysága dominál: az
MTVA csatornái mellett a Hír TV, az ATV vagy az RTL Klub
is népszerűsíti városunkat. A tévézési trendek szerint a
nyár közeledtével kevés időt töltünk a képernyők előtt,
ezért a legnézettebb műsorokat célszerű megcélozni. A
nyári fogyasztási szokásokhoz igazodva a Szüreti Fesztivál
augusztusban induló kampánya a Petőfi rádióban zajlik.

MOZGALMAS ÉVET ZÁRT A HARKÁNYI
TURISZTIKAI EGYESÜLET
Megtartotta a 2016-os év szakmai és pénzügyi záró beszámolójának elfogadásáról szóló közgyűlését a
Harkányi Turisztikai Egyesület. A vezetői és pénzügyi beszámolót az egyesületi közgyűlés előtt a város
képviselő-testülete is megtárgyalta és jóváhagyta.
A szakmai beszámolóban az egyesület vezetősége
mozgalmasabb évnek nevezte 2016-ot, mint a korábbi
esztendő volt, valamint kiemelte a sikereket is. A múlt
esztendőben az egyesület hazai és külföldi vásárokon,
kiállításokon és szakmai rendezvényeken képviselte a
fürdővárost és a turisztikai szolgáltatókat. Így többek
közt eredményesnek nevezhető a Belgrádban, Prágában,
Zágrábban, Lukávácon, Újvidéken és a budapesti
szakmai kiállításon való képviseletük. A tavalyi évben
az egyesület két harkányi rendezvényt is támogatott,
közülük a Thermal Fest programsorozatot emelte ki a
vezetőség a beszámolójában. Amint a tavalyi év összegzését tartalmazó dokumentumból kitűnik, a Thermal
Festnek augusztusban volt hozadéka a városba érkező
vendéglétszámot illetően, hisz ebben a hónapban a

dél-dunántúli régióban Harkányban voltak a legtöbben a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Az
egyesület elkészíttette a városról szóló három perces
reklámfilmet, amit szabadon felhasználhatnak a turisztikai szolgáltatók. A többnyelvű kisfilm megjelenhet az
összes rendezvényen, ahol Harkány identitásán van a
hangsúly. Az egyesület beszámolójában a vezetőség
kiemelte a megújult Tourinform iroda működését, valamint a hozzájárulásukkal elkészült Tourist Police iroda
megújulását a harkányi strand területén. Mindezek mellett eredményesen működtették online kampányukat is,
valamint az irodát felkereső vendégeket is információkkal segítették. Az egyesület karitatív tevékenységet is
végzett, csatlakozott a cipősdoboz akcióhoz és harkányi
családokat segítettek a gyűjtés révén.

2017. május
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A PÁLYÁZATOK KÉRDÉSE VOLT AZ ÜLÉS KÖZPONTI TÉMÁJA
Rendkívüli testületi ülést tartottak májusban Harkány város képviselői, amelyen Nagy Csaba, a megyei
önkormányzat elnöke ismertette a TOP programok alakulását, illetve a pályázatokkal kapcsolatos
információkat. Az ülésen a fürdőváros pályázatairól Albrecht Ferenc, a műszaki osztály vezetője adott
összefoglalót.
A testületi ülést Baksai Tamás polgármester nyitotta meg, aki elmondta, mércét kell vonni, mi az a munka,
amit elvégeztek és mi az, ami még
előttük áll, majd kiemelte: a város
évtizedes lemaradásának felzárkóztatásáért a jelenlegi testület minden

lehetőséget meg kíván ragadni. Számos pályázaton indultak és vannak
sikerek is, de a most kihirdetés előtt
álló TOP programban is bíznak, hisz
számos pályázati anyagot nyújtottak
be a megyei önkormányzathoz. Most
van itt a fejlesztések ideje, és úgy

EDDIGI SIKEREK
Harkány önkormányzatának pályázatait Albrecht Ferenc, a műszaki osztály vezetője ismertette az ülésen.
Beszámolójában kitért az egészségház 56 millió forintból lebonyolított energetikai felújítására, valamint
a 49 milliós könyvtárfejlesztésre és a művelődési ház
illetve a sportcsarnok hőszigetelését és nyílászáróinak
cseréjét tartalmazó 150 milliós pályázatra. A sportcélú
beruházások között az MLSZ által támogatott, az iskola
területén 4,5 millió forintos önerő mellett 15 millió forintból megépített műfüves pályát említette. A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés szintén igényelt
önerőt; az iskola konyhája 8,5 millió forint önerővel, 26
milliós pályázat révén újult meg, üzemeltetési racionalizálás is történt az iskola és az óvoda konyhájának
összevonásával. A pályázatokon kívül Albrecht Ferenc
megemlítette a 2016-ban kapott 215 millió forintos

gondolom, Harkányt hosszú távú és
stabil fejlődési pályára tudjuk állítani
– fogalmazott Baksai Tamás. Harkány
polgármestere hozzátette, ezek a
fejlesztések elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a város a megye meghatározó
színfoltja legyen.

kormányzati támogatást, amiből a csúszda mellett a
Lepke medence felújítása is megvalósult. Mint ismertette, a projekt – előre nem kalkulált – 27,7 millió forintos önerőt is igényelt, melyet a város biztosított. Kitért
továbbá a folyamatban lévő összesen 1,3 milliárd forintos fejlesztésekre, melyek első üteme az őszre elkészül.

fotó: Kacsúr Tamás

DÖNTÉS ELŐTTI PÁLYÁZATOK
A műszaki osztály vezetője a döntésre váró igények sorában a Zsigmondy sétány egymilliárd forintos
felújítását valamint a körforgalom
építését jelölte meg, amely 63 millió
forintos összköltséggel vár eredményhirdetésre. Mint az előző kettő,

a napelempark építése is a Területés Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében valósulna
meg, 146 milliós összköltséggel.
A gyógyhelyfejlesztési pályázatot
részletezve Albrecht Ferenc jelezte:
a 604 millió forintos, elsősorban

a volt Muslica sort és a Bajcsy-Zsilinszky utcát érintő fejlesztés érdekében közel száz millió forintból már
telekvásárlás, bontás és alakítás is
történt. A GINOP-os pályázat szintén
elbírálásra vár.

A LEGFRISSEBBEKRŐL IS SZÓ ESETT
Megszületett a támogatási döntés azzal a nemrég beadott pályázattal kapcsolatban, amely keretében
a sportcsarnok tetőkupolájának cseréje valósulhat meg. Az előkészítés alatt lévő pályázatok sorába az
osztályvezető a helyi gazdaságot élénkítő valamint a piaci felújítást kezdeményező projektet említette,
de ide sorolta az ipari park és az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését célzó tendert és a
bölcsőde kialakítását is.
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HAMAROSAN KIHIRDETIK AZ ELSŐ KÖRT
A Magyarországra érkező uniós
fejlesztési források a magyar
társfinanszírozással együtt 9177
milliárd forint fejlesztési kiadást
tesznek lehetővé – hét operatív
programon keresztül – a 2014 és
2020 közötti időszakban, ismertette
Nagy Csaba. A megyei közgyűlés

elnöke jelezte, a megyében működő
önkormányzatok projektjavaslatainak összegyűjtése 2015 májusában
zárult. Erre összesen 1427 javaslat
érkezett, 1104 projektöltettel. A 17
pályázati felhívást 2015 második
felében tették közzé, 525 igény
érkezett rájuk.

9177

milliárd Ft
fejlesztési
kiadás

VOLT 600 SZÁZALÉKOS IGÉNY IS
Harkány szerencsés helyzetben van, mert már a 2014es választások során is tudtunk egyeztetni a polgármester úrral, hogy a városnak milyen fejlesztési elképzelései vannak – mondta Nagy Csaba, a
megyei önkormányzat elnöke. Azt látom az első
körös történetben, hogy azok az önkormányzatok,
polgármesterek és pályázatírók jártak rosszul, akik
mindig a maximumot próbálták megpályázni és ily
módon másoktól elvenni lehetőséget – fogalmazott.
Jelezte, mindig próbáltak abban segíteni, hogy mi a
realitás, de így is volt, hogy összességében a meghirdetett keretösszeg hatszorosát igényelték. A Baranya
Megyei Önkormányzat összesen 47 településnek 86
pályázatot írt, míg több mint ötven együttműködési megállapodást kötött vagy készített elő, melyek

a projektek második pályázati körében megjelenő
felhívások során kerülnek kidolgozásra. Beszéde
során Harkány vonatkozásában a körforgalom és
a Zsigmondy sétány pályázatát külön is említette.
Nagy Csaba még kis türelmet kérve jelezte, a TOP-os
pályázatok eredményhirdetésére várni kell. A zárt
ajtók mögött már döntöttek az egyetértési jogról, de
a megyei képviselőket titoktartás köti, az első körös
támogatások eredményét az irányító hatóság tárja
majd a nyilvánosság elé. Van egy ígérvényünk, hogy
az első körös tapasztalatok alapján a második körben
mindenki még eredményesebben tudjon pályázni –
zárta szavait a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke,
segítőkészségét jelezve. Bízik abban, hogy a régió nyugati fele is több ponton kerül fel a pályázati térképre.

2017. május
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HARKÁNYI NYÁR
A fürdő és a város szervezésében több tucat harkányi program várja nyáron a vendégeket. A hetek végei felé közeledve rendszeres programokkal találkozhatunk, a rendezvények gerincét az immáron tradicionális fesztiválok adják.
Május második fele városi gasztrokulturális családi napot és a fürdőben gyereknapot is tartogatott,
de a nyári programok mindig is kiemelt figyelmet
követeltek. A programok célközönsége ugyanis a helyiek mellett a már Harkányban lévő turisták, hiszen
a mai világban a város anyagi forrásaihoz mérten
nehéz olyan produkcióval jelentkezni, amiért célzottan a térségbe érkeznének a vendégek – mondta
Herendi Ferenc. A művelődési ház vezetője a városi
szervezésű programok kapcsán megjegyezte, a
nyáron valamennyi korosztálynak kedveskednek, az
elsődleges cél ugyanis az, hogy a vendég évről évre
visszatérjen.

ESTI MOZI A SZABADTÉRI SZÍNPADNÁL
A csütörtökönkénti éjszakai mozinak szintén a
szabadtéri színpad ad otthont. Összesen kilenc
alkalommal mutatnak be kultfilmeket. Amint azt
Herendi Ferenc elmondta, a programok

összeállításánál az játszott szerepet, hogy már csütörtökön
legyen szórakozási lehetősége a városba érkező
vendégeknek. Így a hosszú hétvégék Harkányban már
csütörtökönként megkezdődnek.

FOLYTATÓDIK A HANGFÜRDŐ-SOROZAT
Június 17-én indul a Zsigmondy sétányon a Hangfürdő, ami minden műfajnak biztosít megjelenést
a színpadon. A csütörtök esti mozit követi a
pénteki Hangfürdő. Itt figyeltek a célközönség
széles körű elérésére, így szerepet kap a színpadon a német és a horvát nemzetiségi önkormány-

zat által szervezett műsor, de fellépnek helyi
zenekarok is (Nihil Chips,
Rokolya, Csak Apa Kedvéért, Garden, Soul Mirror),
csakúgy mint a Harkány Big

Band. A péntekekről szólva
Herendi Ferenc elmondta, a
tavalyi évben elkezdett retro diszkók sem maradnak el,
itt lesz a Kerozin, Betty Love
és Dévényi Tibi bácsi is.

VISSZATÉR AZ ÉJSZAKAI
FÜRDÉS

fotó: Kacsúr Tamás

A rendszeres események sorába a fürdő is csatlakozik a
június 23-tól augusztus közepéig péntekenként megrendezésre kerülő zenés éjszakai fürdővel. Ekkor 20 és 24 óra
között három alkalommal koncert is lesz a Lepke medencénél, öt alkalommal pedig az élményelemeknél valamint a hármas medencénél várják a vendégeket, amikor a
kivilágított csúszda egy szintjét DJ foglalja el.

FÜRDŐFESZTIVÁL 2017
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezetősége felhatalmazott, hogy a fürdő programjait is ismertessem,
folytatja Herendi Ferenc. Így közölhetem, hogy
július 21. és 23. között huszonnegyedik alkalommal
kerül megrendezésre a fürdőfesztivál. A koncerteken
kívül gyermekprogramok és az idősebb korosztálynak szóló gyógykerti koncertek is lesznek.
A különböző sportprogramok sorából persze nem
hiányozhat az aquafitness és a zumba sem. A három
napos rendezvényen pénteken egy Red Hot Chili
Peppers tribute-zenekar, az Erős Pista lép fel, amit
Ganxta Zolee és a Kartel követ, a napot Katapult DJ
zárja. Szombaton a By the Way, a Superstereo, a
Belga és Dj Albrecht zenél, de este konga show-val
és tűzzsonglőrökkel is találkozhatunk. A kisebbek
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számára is nagy nap lesz a szombat, ugyanis körhinták és
légvárak mellett kipróbálhatnak egy óriási terepasztalt is.
Emellett a gyerekmedencénél Szilas Miklós Van egy mesém
című zenés műsorát valamint a Papírszínház improvizációs
műsorát is megtekinthetik. A Gyógyfürdőben a nagyobbak
a Harka Dalkör valamint Nagy Gyula és barátai dzsesszelőadásán vehetnek részt. A vasárnap az elektronikus zene
napja, amikor nem kisebb DJ-k teszik tiszteletüket a fürdőben, mint Dj. M, Sterbinszky és Náksi Attila. A gyermekprogramok sorában a terepasztal és légvárak mellett az
Eccpecc zenekar fellépése is szórakoztatja a legkisebbeket.
A fesztivál utolsó napján a harkányi Tigers Gym kick-box
bemutatója mellett a salsával is megismerkedhetnek az
érdeklődők. A gyógykertben helyi táncegyüttesek és énekkarok valamint a Harkányi Big Band lép fel.
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ÚJ HELYSZÍNEN A SZÜRETI FESZTIVÁL
A programsorolót a szüreti fesztivállal zárta az igazgató. A Kossuth Lajos utca lezárása tetemes pénzösszeget
emészt fel – mondta Herendi Ferenc, részletezve: a Magyar Közút kezelésében lévő szakaszon a fenntartó mellett a
busztársaságnak is fizetni kell, ami összesen mintegy másfélmillió forintot jelentene. Így a tradícióknak megfelelően
szeptember első hétvégéjén megrendezésre kerülő XXIII. Szüreti Fesztivál idén a Bajcsy-Zsilinszky utcára kerül át.
A színpad a Muslica sor volt épületei vonalában, az úton keresztben lesz felállítva, a fürdő főbejáratától északra
a gasztroudvar és a kézműves vásár foglal helyet. A rendezvénytér egészen a Bartók Béla utca kereszteződéséig
tart, a vidámparkok pedig a szokott helyen lesznek. Pénteken a Szabó család majd Ferenczi György és a Rackajam
lép fel, aztán az Anna and the Barbies nagykoncert veszi kezdetét. Az este DJ Palotás keveri a zenét. Szombaton a
Siklósi Fúvószenekar nyitja a programok sorát, amelyet
a Harkányi Big Band követ. Az est nagy fellépőket
sorakoztat fel: itt lesz a Dolly Roll, Korda György és
Balázs Klári, majd Szikora Robi és az R-GO nagykoncertje következik. Az estet Dj Heszi szettje zárja, akit
Zoltán Erika is meglátogat néhány szám erejéig. Vasárnap Vanyúr Sanyi bácsi előadásában szüreti mozzanatokba nyerhetünk betekintést, aztán Nagy Gyula és
barátaitól sajátos feldolgozásban hallhatunk ismert
magyar számokat. A délutáni felvonulás a sokéves hagyománynak megfelelően a Kossuth Lajos utcán lesz; a
szokott helyről indul és a művelődési házig tart.
fotó: Kacsúr Tamás
A fesztivált a Hooligans koncertje zárja.

VÁROSI KITÜNTETÉSEK
A május 26-án megtartott ünnepi testületi ülésén elismerő okleveleket adtak át. A képviselő-testület korábbi
ülésén hagyta jóvá a díjazottak névsorát. Az idei esztendőben dr. Manzini Tibor részére Harkányért
Érdemérem postumus kitüntetést, Kesjár János részére
Harkány Díszpolgára postumus kitüntetést, Dezső

László részére Kultúráért Emlékérmet, Dr. Sárosi
Mátyásné részére Civilekért Érdemérmet, Bédy István
részére Harkányért Érdemérmet adományozott a város
képviselő-testülete. Az ünnepi testületi ülésről következő számunkban részletesen beszámolunk.

fotó: Kacsúr Tamás
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fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Kacsúr Tamás
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fotó: Gitta Gábor
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fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Kacsúr Tamás
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BALOG ZOLTÁN LÁTOGATÁSA

Harkányban, a terehegyi faluházban tartott teltházas lakossági fórumot a nemzeti konzultációval kapcsolatban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Az est házigazdája Baksai Tamás polgármester volt. A
városvezető köszöntője után a miniszter beszámolt egyebek között arról, hogy a korábbinál több mint félmillióval több állampolgárnak van állása, csökkent az államadósság, nőtt a népesség és a házasságkötések
száma. Szólt az európai élvonalba tartozó családtámogatási rendszerről is. Szóba került a migráció kérdése is,
hiszen ha valahol, akkor a déli határvidéken
fotó: Gáll Orsolya
a saját bőrükön érezhették az emberek, hogy
milyen, amikor több tízezer illegális határátlépő
érkezik Magyarországra. A nemzeti konzultációs
fórumon Nagy Csaba, a megyei önkormányzat
elnöke szót ejtett a harkányi fejlesztésekről is: a
megyei önkormányzat – a terület- és településfejlesztési források segítségével – a Zsigmondy
sétány felújítását nagyon fontosnak tartja.

MEGEMLÉKEZTEK A BOLGÁR HŐSÖKRŐL
A 72 évvel ezelőtt elhunyt bolgár katonák nem csak Magyarország, hanem Európa szabadságáért is adták
életüket – mondta a bolgár nagykövet a Harkány mellett tartott megemlékezésen. A Harkány határában lévő
bolgár temetőben a Dráva-menti csatákban elhunyt 1400 hős előtt tisztelgett a két ország delegációja.
Az első bolgár hadsereg
katonái a déli határ 120
kilométeres szakaszát
védték, Harkány közelében
a harmadik hadtest harcolt
– ismertette Todor Dacsev
vezérőrnagy. A koszorúzáson
a katonai attasén kívül
képviseltette magát a két
ország honvédelmi minisztériuma is. Miután szinte az
egész háborús időszak alatt
meg tudta őrizni a békét
a területén, 1944 őszén

Bulgária hadban állt minden
nagyhatalommal – mondta
dr. Dancso Muszev, a Bolgár
Országos Önkormányzat
elnöke. A háború utolsó
hónapjai különösen súlyosak
a hazájuktól távol is helyt
álló katonáknak, akik stratégiailag is fontos feladatot
teljesítettek, és bár a front
másik oldalán harcoltak,
Magyarországon sem tekintettek rájuk ellenségként –
tette hozzá.

fotó: Kacsúr Tamás

A KITAIBEL PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Népviseletek napja az iskolában

Április végén sok gyerek és néhány pedagógus népviseletbe öltözve érkezett az iskolába. Az óraközi szünetekben
népdalokat énekeltek, az iskolarádióból is népzene szólt, és a folyosókon Magyarország különböző népviseleteit
bemutató tablókat, babákat láthattak az érdeklődő diákok, felnőttek.

fotó: Kacsúr Tamás

KÖZLEMÉNYEK A TANÉV VÉGÉVEL KAPCSOLATBAN:
Az iskolában az utolsó tanítási nap június 15. (csütörtök);
a ballagás június 17-én 10 órakor, a tanévzáró ünnepély június 21-én 8 órakor kezdődik.

2017. május
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A KITAIBEL PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A diákolimpia járási atlétika döntőjének egyéni
dobogós helyezettjei: 1. helyezettek: Kiss Boglárka: 100
méter síkfutás, távolugrás, Tegzes Kata: 1500 m síkfutás, Csobán Zsombor: 100 m síkfutás, 4x600 m váltófutás (Balogh Ildikó, Krutek Csenge, Mayer Petra, Sólyom
Boglárka), 4x 100 m váltófutás (Csobán Zsombor, Gurdic
Idriz, Nagy Lóránt, Redzic Damir), 2. helyezettek: Kővári
Laura: 1500 m síkfutás, Kuszinger Áron: 600 m síkfutás,
Szőllősi Kálmán: 300 m síkfutás, 3. helyezettek: Mayer
Petra: 300 m síkfutás, Kosztolányi Adél: távolugrás, Körmendi Attila: súlylökés
Egyéni összetett eredmények:
1. helyezettek: Kuszinger Áron, Kiss Boglárka,
Gurdic Idriz, 2. helyezettek: Morva Áron, Kosztolányi

Adél, Farkas Fanni, 3. helyezett: Nagy Lóránt,
A csapatversenyben első helyezést ért el a 3. korcsoportos fiú csapat (Kuszinger Áron, Spándli Dominik, Tavali
Martin, Albrecht Ákos, Hasanic Ármin) valamint a 4.
korcsoportos leány és fiú csapat (Albrecht Viktória, Balogh Ildikó, Farkas Fanni, Kiss Boglárka, Krutek Csenge,
Mayer Petra; Csobán Zsombor, Gurdic Idriz, Körmendi
Attila, Nagy Lóránt, Orbán Balázs, Polgár Balázs, Sipos
Dominik). A megyei döntőben a 4x100 m váltó (Csobán
Zs. Gurdic I. Nagy L. Redzic D.) 2. helyezést ért el, Gurdic
Idriz 100 méteren a 3., Kővári Laura 1500 méteren a
4. helyen ért célba. A 3. korcsoportos fiú csapat az
5. helyen zárt. Felkészítő tanáraik: Harmati Julianna,
Spenglerné Szőke Mária, Hirt János, Burgert Ottó.

RÖVID HÍREK:
A labdarúgó diákolimpia megyei döntőjében az első korcsoportos fiúk a 4., a harmadik korcsoportos fiúk a
2. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk: Uracs Tibor.
Sakk: A Lőrinc Kupa megyei versenyen Barkó Márton 1. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kurucz József.
A Vajszlón rendezett területi olvasási versenyen Sáfrány Ábel 2. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Uracs Tibor.
A Benedek Elek regionális mesemondó versenyen Batki Örs 4. osztályos tanuló a 3. helyen végzett.
Felkészítő tanár: Batikné Mamuzsits Mónika.
A Bendegúz levelezős tanulmányi versenyen a 4. b osztály csapata (Gyarmati Dániel, Morva Áron, Nagy Levente,
Nemes Áron, Tihanyi Rajmund) arany minősítést érdemelt ki. Felkészítő tanár: Batikné Mamuzsits Mónika.
A London Bridge angol tesztverseny országos döntőjében, Budapesten Polidano Marisa a hetedikesek között 8.
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Kiss József Levente.
Az Óbecsén május 15-23. között rendezett Fantast elnevezésű nemzetközi zenei versenyen 7 ország 39 zeneiskolájának 139 hegedűs növendéke szerepelt. Keczeli-Mészáros Anna és Szabó Lili Petra, a harkányi zeneiskola
hegedűs diákjai korcsoportjukban mindketten arany minősítést szereztek. Felkészítő tanár: Zavagyákné Dolgos Éva.
Ugyanezen a versenysorozaton a gitárosok között szerepelt Fekete Míra, aki a rangos mezőnyben ezüstérmet szerzett. Felkészítő tanára: Tóth Zoltán.
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége által május 20-án Budapesten rendezett országos balettversenyen
iskolánk alsó tagozatos balett szakkörösei (Babai Auróra, Barkó Kincső, Berta Eszter, Császár Petra, Erdősi Rozina,
Hónig Hanga, Horváth Kata, Lengyel Gréta, Miklós Mia, Polczer Hanna, Rojcsik Dorina, Szabó Nóra, Szalacsi Boglárka, Szekeres Andrea) mozdulatművészet kategóriában bronzérmet szereztek. Felkészítő tanár: Bali Barbara.

HATÁRTALANUL
Április 19. és 23. között iskolánk hetedik osztályos
tanulói a Határtalanul pályázati program támogatásával
Erdélyben tettek tanulmányi kirándulást. A pályázati
program a Bethlen nyomában címet viselte, így a diákok
meglátogatták a nagy fejedelem szülőhelyét, Marosillyét
és nyughelyét a gyulafehérvári székesegyházban,
valamint több olyan jelentős helyet, amely Bethlen
Gábor emlékét idézi.
A kirándulás központi települése Harkány testvérvárosa,
Tusnádfürdő volt, onnan indultak a gyerekek naponta
más-más irányba, hogy ismerkedjenek a Székelyföld
természeti és kulturális kincseivel és az ott élő
magyarokkal. Igazi élmény volt a 20-30 centis hóban
ellátogatni Nyergestetőre, ahol az 1848-49-es szabadságharc egyik utolsó ütközetét vívták a hazájukért
életüket áldozó székely honvédek. Kézdivásárhelyen
Gábor Áron, Farkaslakán Tamási Áron emléke előtt tisz-
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telegtek. Csíkszereda, a csíksomlyói kegyhely, a madéfalvi veszedelem emlékműve is szerepelt a programban,
ahogy Parajd és Korond is. Megható, sok gyerek számára
elgondolkodtató volt a tusnádfürdői Szent László Gyermekotthonban tett látogatás, ahol az ajándékba vitt
könyvekért, játékokért, élelmiszerért cserébe, szeretetet,
ragaszkodást, csillogó tekinteteket kaptak.
A Szent Anna-tó különleges természeti adottságait
és legendáját is megismerték a gyerekek, akárcsak a
bálványosi várét, amelynek közelében ismerős illatok
szálltak a levegőben, a kénes forrásoké, ami erősen
emlékeztetett Harkányra. Útban hazafelé Vajdahunyad
várát, bástyáit járták be, és ellátogattak az aradi vértanúk emlékoszlopához. A kirándulásról tartott élménybeszámoló bizonyította, hogy a gyerekek számára
ezután Erdély sokkal többet jelent, mint néhány történelmi lecke valamint néhány hegy és folyó a térképen.
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JÉZUS SZÍVE BÚCSÚ
VISSZATEKINTŐ
Immár második alkalommal került megrendezésre
– 2016. június 3–5. között – a harkányi Jézus Szíve
Búcsú. Háromnapos ünnepségsorozat keretében
számos rendezvénnyel és szertartással emlékeztünk meg templomunk felszenteléséről.
Pénteken 18 órakor szentmisével indítottuk el
programsorozatunkat, melyen nagyságrendileg
kétszázötvenen vettek részt. A szentmise után dr.
Nyúl Viktor előadását hallgathattuk meg. A pénteki
rendezvényt a templomkertben felállított sátorban,
szeretetlakomával zártuk.
Szombaton a Nemzeti Összetartozás Napjára is emlékezvén folytattuk az ünneplést, majd a szentmisét
követően a műsor a szabadtéri színpadon felállított
nagyméretű rendezvénysátorban folytatódott, ahol
St. Martin adott koncertet.
Vasárnap a szabadtéri színpadon rendeztük meg
az ünnepi szentmisét, melynek keretében körmenetben, a Harkányi Ifjúsági Fúvószenekar és a
nemzetiségi viseletbe öltözött helyi horvát valamint német nemzetiségek ének- és zenekíséretével
vonultunk a színpadhoz a Jézus Szíve-szoborral.
A szentmise magyar nyelven folyt, a nemzetiségek
saját nyelvükön olvasták az olvasmányokat.
A szentmise színvonalát emelte még a Siklósi
Vegyeskar éneke.
Ezt követően körmenetben vonultunk vissza a
templomhoz, ahol a rendezvénysorozat zárásaként
ismét szeretetlakomát tartottunk.
A harkányi Jézus Szíve Búcsú jelentős, az előző
évhez képest növekvő érdeklődésre tartott számot.
A három nap alatt az elmondások szerint 10001300 érdeklődőt, hívőt, kíváncsiskodót szólítottunk
meg. Reményeink szerint a búcsú Harkányban hagyománnyá válik, így érdemes további erőforrásokat
biztosítani a program megrendezéséhez.

„ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ!”
Az idén június 23-25. között rendezzük meg Jézus Szívére
felszentelt templomunk ünnepnapját. A Pécsi Egyházmegye
is felfigyelt kezdeményezésünkre: a pasztorális iroda kezet
nyújtott, így további programokkal, immár közösen emeljük az ünnep színvonalát. A helyszínek is tágulnak. A fürdő
vezetésének köszönhetően a strandon és a gyógyfürdőben is kialakítunk egy-egy sátrat, érdekes programokkal.
A szabadtéri színpad előtt 17.30-tól aktívvá válik a „Meghallgatlak”-sátor, megismerkedhetnek az érdeklődők az
imacsoportokkal, közösségekkel. „Jézus Világából” is ízelítőt
kaphatnak az idelátogatók. Péntek este a templomban Dr.
Papp Lajos szívsebész professzor tart előadást, míg szombaton 20 órától Sasvári Sándor koncertje lesz a szabadtéri
színpadon. Vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisét
megelőzően Iváncsits Tamás és barátai adnak zenés áhítatot, 9.30-as kezdettel. A körmenet a Jézus Szíve-szoborral
ugyanúgy elmaradhatatlan lesz, mint az előző években.
Jöjjenek el, legyenek részesei az eseményeknek, hogy utána
Önök is mondhassák idei jelmondatunkat:
„Itt vagyok, engem küldj!”.
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fotó: Kacsúr Tamás

fotó: Kacsúr Tamás
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TÁBORAJÁNLÓ
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Focitábor 2017. június 19–23. Színes programok, kirándulások, sorversenyek – és egy szokásos közös
ottalvással fejezzük be a tábort. Biztosítjuk a reggelit, ebédet, uzsonnát.
Jelentkezni: Gergicsné Havasdi Katalin (+36 20 / 943 35 89), Gellén Antal (+36 20 / 661 26 54).

Tematikus tánc és alkotó tábor 2017. július 3–7. Helyszín: Kitaibel Pál Általános Iskola

Mese feldolgozása tánccal és a vizuális kultúra különböző technikáival. Kreatív gyermektánc és személyiségfejlesztés, művészetterápia, mozgásfejlesztés, önismeret, kreatív alkotás, bátorságpróba, angyalválasztás, csillaghullás,
drávai sétahajózás, kirándulás. Jelentkezni: Bali Barbara (+36 70 / 413 25 25).

Sakk tábor 2017. június 26–30. Helyszín: Kitaibel Pál Általános Iskola

Sakk – alkotás – strandolás, sakkoktatás, művészetterápia, koncentrációt fejlesztő gyakorlatok, emberi spirograph,
logikai feladványok, sakk jelmez készítés, készségfejlesztés, tehetséggondozás, kreativitás, képi memória fejlesztés,
önfegyelem, önbizalom fejlesztés. Napközis és ottalvós lehetőség is van.
További információ: Kurucz József (+36 30 / 729 42 43).

Balatoni nyári tábor 2017. augusztus 10–16.

Helyszín: Balatonfenyves, Gyermek és Ifjúsági Üdülő.
Bátorságpróba, badacsonyi kirándulás, napi háromszori étkezés, cooltúra, Balaton. Negyedikesek és felsősök
számára. További információ: a Kitaibel Pál Általános Iskolában Vali néninél vagy Zsuzsa néninél.

Nyaralás az Adrián 2017. június 23–29. Helyszín: Selce.

Kirándulás Triaszt várába, esti séták, tenger, hajókázás.
További információ: a Kitaibel Pál Általános Iskolában Régert Rita tanárnőnél

A DRÁVASZÖG GYERMEKNAPJÁT TARTOTTÁK HARKÁNYBAN
Harkányban tartotta térségi gyermeknapját a Fontos Vagy Nekünk Egyesület. Az éves rendezvényen
a Drávaszög községeinek mintegy 180 általános
iskolás tanulója vett részt.
Az egyesület 2012 óta tartja meg a gyermeknapot,
melyet minden évben más helyszínen rendeznek
meg. A szórakoztató ügyességi programokon való
részvételi lehetőséggel – mint minden évben, most
is – az általános iskolákat szólították meg. Az intézmények a felhívásnak megfelelően a hátrányos
helyzetű gyermekek mellett a legjobb sportolókat
vagy egyéb módon – például művészetek terén –
kiemelkedő tanulókat is delegálták a rendezvényre.

A Harkány mellett Siklós, Magyarbóly, Nagyharsány,
Beremend, Magyarbóly, Újpetre és Egyházasharaszti részvételével zajló eseménynek idén Harkány adott otthont. Az
önkormányzat a sportpálya rendelkezésre bocsátása mellett
egy ingyenes, helyben készített ebéddel is megvendégelte
a kicsiket. A Fontos Vagy Nekünk Egyesület a Beremend–
Villány–Siklós–Harkány térségében a segítségre szorulók,
családok számára – a helyi szociális háló működésében rejlő
anyagi és egyéb segítőerő felhasználásával – egy jobb élet
kialakítását, az életvezetési képesség megőrzését, illetve a
szegénység, az elesettség mértékének csökkentését tűzte
zászlajára. Éves programjaik közé tartozik a gyereknap
szervezése is, melyet minden esztendőben más helyszínen
rendeznek meg.

fotó: Kacsúr Tamás
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HARKÁNY KÉZILABDA
Csapatunk a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség által megrendezett
férfi felnőtt bajnokságban indult: a
tavalyi aranyérem után a szintén
szépen csillogó ezüstöt sikerült
megszereznünk. Bár tárgyalások
folytak arról, hogy a tavaly kivívott
NB II-be feljutási jogot egy pécsi
csapattal közösen kihasználjuk, ez a
későbbiekben nem realizálódott.
Az idei bajnokságot a tavalyi
ezüstérmes pécsi PEAC nyerte,
akik erre az évre jelentősen
megerősödöttek, míg a mi csapatunkat sajnos sorozatos
sérüléshullám érte. Így kijelenthetem, hogy ez az eredmény – ismerve
a PEAC játékoskeretét – ebben az
évben az elérhető maximum volt.
Sok mérkőzést játszottunk és –
mivel ebben az évben a rájátszásban felső- és alsóházra osztották a
mezőnyt – az erősebb csapatok ellen
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kellett bizonyítanunk, az alsóházba
került „gyengébb” csapatok elleni
eredményeket nem vittük tovább.
Ez a pontszámítási módszer is a PEAC-nak kedvezett, mivel mi voltunk
az egyedüli csapat, aki nem kapott
ki tőlük minden meccsen. Ők jövőre
már az NB II-ben folytatják, hiszen
ez is volt a kitűzött céljuk. Sok sikert
kívánunk nekik!
Tavaly nyáron megrendeztük a II.
Harkányi Gyógyfürdő Strandkézilabda Kupát, melyen férfi és női
csapatok indultak. Természetesen a
kupa 2017-ben is – immár harmadik alkalommal – megrendezésre
kerül: július 22-én, a XXIV. Harkányi
Fürdőfesztivál programjaiba illeszkedve. Várunk mindenkit ide is
szeretettel – akár játékosként, akár
szurkolóként.
Itt is szeretném megköszönni a
játékosoknak a jó hozzáállásukat,
hogy családjuk, munkájuk mellett

sikerült ezeket az eredményeket a
csapatnak és Harkány városának
elérni. Az edzői teendőket továbbra
is Mezei Róbert látja el. Köszönöm a
munkáját, amit társadalmi munkában
végez.
Természetesen a legnagyobb
köszönet Harkány Város
Önkormányzatának és a Harkány
Sportegyesületnek jár, mert
támogatásuk nélkül nem tudnánk
ezeket az eredményeket elérni.
Büszkén jelenthetem ki, hogy a
Harkány SE kézilabdacsapata immár
több mint egy évtizede a régió
meghatározó és legeredményesebb
férfi felnőtt megyei amatőr csapata.
Új hír, új lehetőség, hogy Harkány
Európa Sportközössége 2018-díjat nyert egy egyedi, különleges,
határon átívelő összegfogás eredményeképpen, melyről biztosan
Molnár Antal

Harkány SE kézilabda szakosztályvezető
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KÉRDÉSES A MEGYEI I. OSZTÁLY

Véget ér a 2016/2017-es labdarúgó szezon. A Harkányfürdő SE felnőtt csapata a megyei I. osztályban az utolsó helyen fejezi be a küzdelmeket. Amint azt Horváth József, az egyesület elnöke elmondta, elméletileg nem esik ki senki
a megye I-ből idén, az aktuális versenykiírás alapján. A jövőt tekintve azonban még kérdéses, hogy a város felnőtt
focicsapata vállalja-e a következő idényben a szereplést ebben az osztályban vagy a megyei II. osztályában indul.

Amint azt a sportegyesület vezetője elmondta, attól függ
az I. osztályú indulás, hogy sikerül-e megerősíteniük a
csapat játékosállományát. Az erősítés pedig annak
függvényében történhet meg, hogy sikerül-e új szponzorokat bevonni a következő idényre. Amint azt Horváth
József elmondta, a város sportegyesülete és a labdarúgó
szakosztály is biztos anyagi háttérrel rendelkezik, a
működésüket nem fenyegeti veszély, ám a játékos igazolásra, - erősítésre szükség lenne, amihez plusz forrásokat kell
bevonni. A tavaszi szezont tekintve azonban optimizmusra ad okot, hogy tavasszal eddig sikerült két győzelmet
szerezni és az őszi egy ponthoz képest nyolcat gyűjtöttek
– azonban ez kevés ebben az osztályban az előbbre
kerüléshez a tabellán.
A labdarúgó szakosztály kilenc csapattal van jelen különböző bajnokságokban. Az U19-es együttes a középmezőnyben végez, nincs játékos gondjuk és a tavalyi utolsóelőtti
helyhez képest mindenképpen előbbre léptek. Amint azt
Horváth József elnök elmondta, több ígéretes játékos is
van ebben a korcsoportban, így bíznak abban, hogy többüket sikerül az első osztályú felnőtt csapatba beépíteniük.

Az U16-os korosztály szinte szárnyalt az idei esztendőben: a bajnokság végén dobogón végeznek. Az
egyesület vezetője kiemelte, e két korcsoport az, ahol
már látszik a szisztematikus építkezés, hisz ez az a
generáció, amely a szakosztály újjáalakítása után az
elmúlt 6 évben végig ment a képzésen. A vezető mindenképpen számít arra, hogy ezen játékosokból minél
többet meg tudnak tartani a felnőtt csapat részére.
Az U7-9-11-13-as korosztályú játékosok a Bozsiktornán szerepelnek, s rendre jól. Nincsen játékos és
edző gondjuk, stabil a működésük. A felnőtt csapatot
leszámítva minden korosztályban szépen szerepeltek
az idei szezonban a harkányi labdarúgók. TAO és az
önkormányzat támogatásnak köszönhetően pedig
megszépült a labdarúgópálya és környéke is az elmúlt
években, javultak az infrastrukturális feltételeik. Az
önkormányzat a legutóbbi testületi ülésén jóváhagyta a 2016-os évről benyújtott szakmai és pénzügyi
beszámolójukat, valamint a küldött közgyűlés is elfogadta az egyesület szakmai beszámolóját és mérlegét.

HIRDESSEN HARKÁNY

KÖZTERÜLETEINEK REKLÁMHELYEIN!
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

HIRDESSEN A HARKÁNYI HÍREKBEN!
Egész oldal – bruttó 40.000 Ft
Negyed oldal – bruttó 15.000 Ft
Fél oldal – bruttó 20.000 Ft
1/8 oldal – bruttó 7500 Ft
Az éves megjelenés megrendelése esetén 15% kedvezményt adunk.
2017. május

HIRDETÉSFELADÁS: HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ
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KÉTSZERES MAGYAR BAJNOK HARKÁNYBÓL
Májusban három helyszínen – a horvátországi Vinkovciban, Barcson és Hódmezővásárhelyen – versenyeztek a
Harkányi Diáksport Egyesület úszói. A Hungarian Openen két harkányi arany is született.
Vinkovciból három versenyzőnk hat
éremmel tért haza: Krutek Csenge
100 méter mellen első, 100 pillangón második, Reisz Bálint 50
háton első, gyorson második helyezést ért el. Spándli Dominik 50
háton ezüst, pillangón bronzérmet
szerzett.
A Barcson rendezett Pünkösd Kupán
az egyesület sportolói közül Ahmann
Bence 50 pillangón első, gyors,
mell és hátúszásban második, 100
vegyesen szintén második helyen
ért célba. Fekete Zalán 50 mellen
ezüst, gyorson bronzérmet szerzett,
pillangón és 100 vegyesen ötödik
lett. Kuszinger Áron negyedikként
ért célba 50 méteres hát, mell és
pille számokban, míg gyorson ötödik,
100 vegyesen hatodik lett. Fischer
Barnabás 50 gyorson negyedikként,
mellen és háton hatodikként végzett.
A négy fiú alkotta váltó a 4×50
méteres gyorsváltóban ezüstérmet
szerzett.
A somogyi városban a legifjabb
harkányi úszók is megcsillantották

erényeiket. Közülük Várnai Petra 25
gyorson 3., mellen 5. lett. Fedelevits
Lora 25 gyorson és mellen 6., Tokai
Emma 25 gyorson 5., mellen 6., Ábel
Gergő 25 gyorson 3., háton, mellen
5. lett. Kuszinger András 25 gyorson
5., mellen 6., Kuszinger Márton 25
gyorson 5., Ábel Botond 25 mellen
4., gyorson és háton 5. helyen végzett, míg Botka Zalán 25 gyorson 6.
helyezést szerzett.
A Hódmezővásárhelyen rendezett
Hungarian Open Országos Paralimpiai Bajnokságon Tihanyi Patrik,
a HDSE úszója két arany- és négy
ezüstéremmel öregbítette a harkányi
úszósport hírnevét.
Ez egy óriási lépés volt Patrik
részéről a válogatottság és egyben a
nemzetközi porondra kilépés felé. Természetesen mindehhez még nagyon
sok lemondással és munkával járó
felkészülés szükséges – mondta lapunknak Nemes János, a versenyző
felkészítője. Az edző hozzátette,
ebben a kiváló eredményben
nagymértékben szerepet játszott

az a támogatás, amit a helyi gyógyfürdőtől, a Thermal Hoteltől, illetve a
siklósi Táncsics gimnáziumtól kaptak.
Patrik az országos bajnokságon 200
méter vegyesen és 100 gyorson első
helyen végzett, 100 mellen, háton,
400 valamint 50 gyorson pedig
egyaránt második lett.

Különleges
meglepetés

Kössön új szerződést és
ajándékba adunk egy
Bosch porszívót, mely
igazi társ a takarításban.
30.000 Ft-os*
Bosch porszívó
ajándékba

* Az arukereso.hu elmúlt 3 havi átlagára alapján.
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.
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fotó: Máy Péter

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
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Lovescher Bálint
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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XIV. HARKÁNYI FÜRDŐFESZTIVÁL
2017.07.21-23.
PÉNTEK (07.21.)
Albrecht
Erős Pista

GANXTA ZOLEE
ÉS A KARTELL
KATAPUL DJ
SZOMBAT (07.22.)
Mell- és pocak szépségverseny

BY THE WAY
SUPERSTEREO
BELGA

Albrecht, kongashow, tűzzsonglőrök

VASÁRNAP (07.23.)
Albrecht

DJ M
STERBINSZKY
További programok:
Harka táncegyüttes
Német nemzetiségi énekkar
Horvát nemzetiségi énekkar
Harkány big band
Ecc pecc gyerekzenekar
Kick-box bemutató
Salsa bemutató
Terepasztal, légvárak, fa népi
körhinta,
sport bemutatók
(aquazumba, aquafitness)

További programok:
Szilas Miklós: Van egy mesém
Mesetérkép-papírszínház
Nagy Gyula és barátai
Harka dalkör
Terepasztal, légvárak, fa népi körhinta, sport bemutatók
(aquazumba, aquafitness)

harkányi hírek
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További információ: www.harkanyfurdo.hu
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő, Harkány, Kossuth L. u. 7., +36 72 580 830
A programváltozás jogát fenntartjuk!
2017. május
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