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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

BIZTOS ALAPOKON

MEGÚJUL A KRESZ-PARK

GÉPMUSTRA

A város képviselő-testülete elfogadta
a 2019-es év költségvetését.

Futópálya és felnőtt kondipark
kialakítását tervezik a KRESZ-parkban.

Elektromos gépek váltják fel a mostani
munkagépeket a városgazdálkodásnál.
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BAKSAI TAMÁS: NÉGY ÉV MUNKÁJÁNAK
GYÜMÖLCSÉT ÉLVEZHETJÜK IDÉN
A harkányi önkormányzat összesen több mint 4,8 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben – derül ki a város nemrég elfogadott költségvetéséből. A képviselő-testület legutóbbi ülésén egyhangúlag fogadta el a tervezetet, melynek
jelentős részét pályázati források teszik ki, a működési bevételek és kiadások
valamivel több mint egymilliárd forintot jelentenek.
Az idei költségvetés a pályázatokon kívül is feltűnően
sok fejlesztést tartalmaz, melyről Baksai Tamást, Harkány polgármesterét kérdeztük.
Ez lesz az az év, amikor – a korábbi esztendőkkel ellentétben – jóval több lesz a fejlesztés, beruházás, felújítás a
városban – mondta Baksai Tamás. A polgármester leszögezte: mindez nem azért, mert választási év van, hanem
mert a tervezési szisztéma és a költségvetési struktúra
mostanra érett be és hozta meg az eredményeket. Nem
szabad elfelejteni, hogy amikor átvettük az önkormányzat vezetését, 60 millió forint sem volt a kasszában, miközben 307 millió forintra kellett kötelezettséget vállalni.
Az önkormányzat nagyon jól teljesítette az előző évet,
és nincs Harkánynak hiteladóssága – szögezte le a város első embere, emlékeztetve: amikor 2014-ben megkezdték a város vezetését, volt egy 160 millió forintos
folyószámlahitel is, ami az első év végével kifizettek
és felmondtak. A pénztartalékok – mint ahogy az idei
költségvetés is mutatja – szépen alakultak, ugyanis az
önkormányzati bevételek a tervek szerint növekedtek.
Nem kellett az adócsoportnak közelharcot vívni a befizetésekért, a harkányi polgárok és vállalkozások nagyon
fegyelmezetten befizették az adókat. Ennek köszönhetően komoly kedvezményeket tudtunk tenni: a korábbi
években legkritikusabb adónemet, a telekadót mérsékeltük, és fenn tudjuk tartani az építményadó korábbi
kedvezményeit az üdülőtelepen – jelezte Baksai Tamás.
A várakozásokat felülmúlva alakultak a parkolási bevételek is, aminek köszönhetően a helyiek bérletének költségét – annak minden vonzatával egyetemben – magára
tudta vállalni az önkormányzat.
Mindez azt eredményezte, hogy a 2019-es évre egy nagyon sok beruházással és felújítással járó, jól tervezett
költségvetést tudott elfogadni a képviselő-testület. Az
idei esztendő lesz az, amikor az előző évek költségvetéseinek valamennyi ésszerűsítése meghozza gyümölcsét,
és végre a város polgárai is élvezni fogják annak a négy
éves munkának eredményét, amit a testület végzett.

a nyári nyitásra a felújított épület is használatbavételi
engedéllyel fog rendelkezni. A következő lépés a Zsigmondy sétány felújítása, a Zöld város program. Két nagy
projekt is kezdődik hamarosan, a piac felújítása és a gépállomás területén ipari park kialakítása. A beruházások
kapcsán két komoly tételt kell megemlíteni, az egyik a
2019. évi önerőből megvalósítható felújításoké, amire
137,269 millió forintot fordíthatunk, az összes felújításra
pedig közel félmilliárd forint áll rendelkezésre. A befektetett pénzügyi eszközök 2,478 milliárd forintot tesznek ki
a költségvetésben, amiben beszédes a 70 millió forintból
megvalósított saját fejlesztések összege, amit önerőből,
például a befizetett adóból fogunk elvégezni. Ezek között
nagyon sok olyan dolog van, ami az elmúlt időszakban
nem valósult meg, így hiánypótló felújítások lesznek.
A járdák, árkok, utak javítására idén 15 millió forintot
fordít Harkány – összegezte Baksai Tamás. Mint kitért
rá, két nagyobb projekt valósul meg összesen 19 millió
forintból: a KRESZ-park felújítása és az iskola udvarában
a játszótér fejlesztése. Az iskola környékén a létesítmény
külső határában húzódó vizesárok befedésre kerül és
parkolóhelyek is létesülhetnek ott.
A művelődési ház mögött már a korábbi ciklusban is
elindult egy közpark fejlesztése – emlékeztetett Baksai
Tamás, hozzátéve, ezt a játszótérnek kialakított területet
most tovább fogják fejleszteni. Megújul a temető környezete is, új kerítés és kapu mellett parkolóterületeket
alakítanak ki, valamint megújul a ravatalozó, és előkészítik az oda vezető kerékpárutat – ez utóbbi már csak
jövőre készül el.
A hivatal létszámát tekintve a polgármester jelezte, az
elmúlt évihez hasonló létszámmal és felépítéssel tervezik a működést. Változatlan feladatokat lát el a Városgazdálkodási Zrt. is, mely számára az átadott, elmúlt
éveknél valamivel több 170,4 millió forint a bérek kötelező emelése mellett az üzemanyagárak növekedése miatt is indokolt, de a kifutóban lévő közmunkaprogramok
nyomán szerződést kötő munkatársak miatt is komoly
bérköltséggel számolnak. A tervek szerint a volt gépállomás helyére költöző Városgazdálkodás egyetlen telephellyel fog üzemelni. Az elképzelések szerint a fürdő
telkén lévő és a Dankó Pista utcai telephelyet kiürítik, ez
utóbbi esetében már célként jelölték meg, hogy nyárig el
is végzik. A nyári óvodai szünet alatt elbontják az épületeket, a műszaki csoport pedig azt a feladatot kapta,
hogy őszig tervezzék meg a terület parkolóvá alakítását.

A FEJLESZTÉSEK ÉVE LESZ
A fejlesztéseket és a különböző beruházásokat ketté
kell választani – részletezte Harkány polgármestere. Az
egyik oldalról a pályázatokhoz kapcsolódó felújítások
vagy beruházások vannak jelen. Ide tartozik az éppen
zajló fürdőfejlesztés, melynek a legvégén járunk, a műszaki átadás-átvétel zajlik éppen, és reményeink szerint
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FELÚJÍTÁSOK: MEGSZÉPÜL A KRESZ-PARK
Futópálya épül a KRESZ-park külső ívére, míg közepén – a város más pontján is láthatóhoz hasonló – felnőtt
játszótéri elemek kapnak helyet. Továbbá gazdára talált a régi pékség épülete, ahol hamarosan helyi termékeket kínáló kézműves sörfőzde lesz.
Az öntött gumiból készült, 340 méteres pálya szegélyköveket is kap, az iskolások számára pedig 60 és 100 méteres jelzéssel lesz ellátva. A hónapokon belül elkészülő
futókör nyárra világítással egészül ki, a játszótéri elemek
pedig bővülni fognak a következő esztendőben. A saját
erőből megvalósuló beruházásra a város 14 millió forintot
különített el a költségvetésben.
Nem ez lesz az egyetlen változás a téren, az óvoda mögötti füves részt ugyanis végképp hatalmukba vették a
gyerekek: a víztározó domb mögötti teret eddig is focipályaként használták, most kaput is kapnak – közölte Rem-

mert Ferenc alpolgármester. Gazdára talált a teret határoló, hajdani Steer pékség épülete is, amit helyi vállalkozó
vett meg. A rövid távú tervek szerint nyárra kézműves
sörfőzde kap helyet benne, a hátsó, park felőli részen
kialakított kerthelyiséggel. Ugyanott egy kisebbeknek
szóló játszóteret is kialakítanak. Az elképzelés szerint az
étteremben olyan egyéb, helyi készítésű termékeket is kínálnak majd, mint gyümölcslé vagy szörpök. Pataki Péter
jelezte, a saját gyártású kézműves sör első kiadását Harkány jeles évfordulójára, július elsejére tervezik – 1999 e
napjától jegyzi ugyanis a település a városi rangot.

ÁLLÁSKERESÉSTŐL A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁIG
Az álláskereséstől a szerződéskötésig készítették fel a munkavállalókat egy február végi workshopon, a
helyi művelődési házban.
A rendezvényen a munkavállalás ábécéjét vették végig
a megjelentekkel. Délelőtt az álláskeresésbe, valamint az
önéletrajz készítésébe és a munkaszerződés buktatóiba
nyerhettek betekintést az érdeklődők, akiket szakember
készített fel szituációs gyakorlatokkal az állásinterjúra.
A részben párhuzamosan, délután zajló vállalati work-

shopon a térség nagy munkáltatói tartottak előadást
a lehetőségekről, így sok egyéb cég mellett a harkányi
fürdő, a kórház, a Városgazdálkodás, a Tüke Busz, a
honvédség, valamint a katasztrófavédelem is bemutatkozott. A rendezvény ingyenes volt.

HARKÁNYRÓL VOLT SZÓ A PARLAMENTBEN
Napirend utáni felszólalásban ismertette Nagy Csaba országgyűlési képviselő Harkány történetét és a jelenleg folyó fejlesztéseket az Országgyűlés február végi ülésén. Mint mondta, azért jelentkezett szólásra,
mert az elmúlt években jelentős döntések születtek mind a kormány, mind a Baranya Megyei Önkormányzat
részéről a kiemelt fontosságú város kapcsán.
Nagy Csaba messziről indította hozzászólását, egészen az 1800-as évek elejéről, amikor is Pogány János a harkányi
gyógyvíznek köszönhetően gyógyulásról, egészségügyi javulásról számolt be. A képviselő ezt követően kiemelte az
ország első hévízkútjának megfúrását 1866-ból, amelyen keresztül a termálvíz a felszínre tört. Kiemelte még az első
világháború utáni időszakot, a szerb megszállást, majd az azt követően vonattal érkező turisták szerepét. Elmondta
továbbá, hogy az 1956-ban államosított és a megyei önkormányzathoz került fürdő 2006-ban egy – nem éppen
szerencsésnek mondható – egyezség nyomán került az önkormányzat tulajdonában, mely következményeként a
kormány 2011-2014 között több mint négymilliárd forint adósságot vállalt át az önkormányzattól. A képviselő felszólalásában kiemelte, azért kért szót, mert az utóbbi időben a kormány több alkalommal támogatta a város és a fürdő
fejlesztését. 2014-ben 215 millió, 2015-ben 300 millió, 2016-ban egymilliárd, majd a tavalyi évben 48 millió forinttal.
A fejlesztésekkel kapcsolatban a képviselő hangsúlyozta a leendő körforgalom megépítését, a Zsigmondy sétány
megújulását, a bölcsőde és óvoda felújítását, az ipari park és az őstermelői piac közeljövőben kezdődő kialakítását.
Felszólalásában kitért a tavaly év végén bejelentett 3,8 milliárd forintos fejlesztésre. A felsorolást követően Nagy
Csaba kijelentette, a város polgárai azon dolgoznak, hogy az ide érkező fejlesztések a település fejlődését jelentsék, és
ezek megvalósulása esetén nemcsak a város, hanem a térség számára is munkahelyeket, megélhetést generáljanak.

4

harkányi hírek

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTMÉNYADÓMENTESSÉGI KÉRELMEKRŐL

március

MESEKÖNYVBEN
NÉPSZERŰSÍTIK HARKÁNYT
Dél-Baranyába invitálja olvasóit az Utazik a család!
meseútikönyv-sorozat legújabb kötete. Csapody
Kinga meséi az 5–12 éves korosztályt célozzák meg,
a képzeletbeli utazó család a mese nyelvén, a gyerekek számára élvezhető formában barangolja be hazánkat, hogy ha az olvasó úgy dönt, hogy elutazik,
már előre tudja, mit érdemes megnézni, kipróbálni.

A Harkány Város Képviselő-testülete a 19/2018 (XI.20.)
számú önkormányzati rendelettel 2019. január 1. hatállyal
módosította az építményadó-mentességre vonatkozó
rendelkezéseket, mely alapján azok az adózók, akik a víkendtelepen, üdülőövezetben vagy a szőlőhegyen (Üh. és
Mk-7 valamint Mk-8 övezetben) életvitelszerűen élnek és
állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, az idei évtől
2019. MÁRCIUS 18. NAPJA ÉS
2019. JÚNIUS 15. NAPJA KÖZÖTT
kérelmezhetik a Harkányi Önkormányzat Adócsoportjánál az építményadó-mentességüket.
A kérelemhez a következőket szükséges benyújtani:
lakcímkártya, melyen az adózó címe állandó
lakcímként szerepel
3 db közüzemi csekk, számla, vagy szerződés.
Tájékoztatjuk a lakosokat arról, hogy a fenti határ- idő
jogvesztő, azaz aki 2019. június 15. napja után kérelmezi
az építményadó-mentességet, annak kérelmét a rendelet
alapján el kell elutasítani.
Dr. Markovics Boglárka jegyző

Az új kötetben Harkányba, Mohácsra és Siklósra utazik
a család, ráadásul két évszak lelhető fel benne, hiszen
az első fejezetben a mohácsi busójárásra érkeznek, ám
annyira megtetszik nekik a környék, hogy nyáron viszszatérnek egy hosszabb pihenésre. Így aztán bőven
lesz idejük a harkányi fürdőben pancsolni, Mohács nevezetességeit alaposabban szemügyre venni, rendhagyó történelemórát hallgatni, Kölkeden egy különleges
múzeumban a lehető legtöbbet megtudni a gólyákról,
Nagyharsányban egy szokatlan szabadtéri szoborparkban sétálni, a Dráva élővilágát tanulmányozni, és persze
a siklósi várban időutazáson részt venni. bama.hu

FEJLESZTÉSEK A KÓRHÁZBAN
Magyarország társadalmi és gazdasági felzárkózása elképzelhetetlen rossz egészségi állapotú, beteg emberekkel. A lakosság jó egészségi állapota alapvetően meghatározza nemzetünk sorsát és jövőre vonatkozó
kilátásainkat. Az alacsony színvonalú, nehezen hozzáférhető egészségügyi ellátás a munkaképesség és az
életminőség romlásához vezet, ez pedig a gazdasági felzárkózás akadályává válhat.
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. sikeresen pályázott 2017-ben az EFOP-1.10.2-172017-00004 pályázati felhívásra, mely projekt két éven
át biztosítja a kórházban folytatott team-munkában való
gyógyítást. Az egészségügy humánerőforrásának megfelelő szintű biztosítása alapfeltétele az egészségügyi
szolgáltatások minőségének és biztonságának.
Az egyre komplexebb egészségi problémák indokolják az
ellátás színvonalának javítását, továbbá a betegbiztonság emelése megkívánja, hogy jól képzett egészségügyi
szakdolgozók és orvosok segítsék az egészségtudatos
magatartás kialakítását, a gyógyulást, a rehabilitációt.
A pályázat célja az egészségügyi ellátás homogenitásának és egységesen magas szakmai színvonalának biztosítása, ezáltal közvetetten hozzájárulva az életesélyek
és az egészségben eltöltött életévek számának növekedéséhez. Továbbá a foglalkoztatás támogatása mellett
olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált, team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel
elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése
és a gyógyítás hatékonyságának növelése. Az „Egészséges Magyarország 2014-2020” egészségügyi ágazati
stratégia megfogalmazza a magyar állampolgárok egészségi állapotának javítását, az egészségben eltöltött éle-

tévek két évvel növelését. Emellett a fizikai és mentális
egészség egyéni és társadalmi értékének növelését, az
egészségtudatos magatartás elősegítését, a területi
egészség-egyenlőtlenségek csökkentését, valamint a
társadalmi kockázatközösségen alapuló egészségügyi
ellátórendszerhez hozzáférés lehetőségeinek javítását. A
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban több
mint tíz egészségügyi szakmában vehető igénybe járóbeteg- és fekvőbeteg-, illetve rehabilitációs ellátás, ezeket
OEP-támogatással tudják a lakosok igénybe venni, ellátási területe alapvetően a Dél-Dunántúli régió. A projektükben a hiányszakmáknak számító munkahelyteremtés
mellett öt mobil-team felállítása történt meg, melyek az
alábbiak: Decubitus mobil team, Diabetes mobil team, Infekciókontroll mobil team, Korai rehabilitáció mobil team,
és Mozgásszervi mobil team.
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Művelődési ház

Fotó: Kacsúr Tamás

Fotó: Kótány Jenő
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koszorúzás

A szabadságharcra emlékeztek

Harkányi temető
Fotó: Kótány Jenő

A márciusi forradalom a kegyetlen megtorlás ellenére is előkészítette egy bölcs kiegyezés lehetőségét – mondta Baksai Tamás a művelődési házban tartott március 15-i városi ünnepségen. Harkány polgármestere hozzátette: a haza és városunk szeretete
nem megélhetési kategória, hanem építő, tevékeny, munkálkodó akarat, nehéz
döntések, egymásba kapaszkodás és bizalom – a negyvennyolcas fiatalok tudták ezt, és nehéz, határozott, de jövőt építő döntéseket hoztak – fogalmazott.
Kitért rá: a forradalom emléke megmutatja nekünk, hogy bizalommal összefogva nagy eredményeket érhetünk el. A Harkányban indult fejlesztések az
itt élők, itt dolgozók érdekeit szolgálják, hiszen ők kamatoztathatják majd
előnyeit a változásoknak, mely komoly összefogással és tudatosan megtervezett kemény munkával valósul meg. Nem a múló lázadás szülte a
forradalmat, hanem a rendíthetetlen hazaszeretet és tenni akarás –
mondta Nagy Csaba. Önrendelkezésünket és szabad akaratunkat a
nemzetközi európai politika színterén kell védenünk – szögezte le.
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Művelődési ház
Fotó: Kacsúr Tamás
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Téltemető
Művelődési ház

Fotó: Kacsúr Tamás

Fotó: Kótány Jenő
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Terehegyi faluház
Fotó: Kótány Jenő
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Terehegyi faluház
Fotó: Kótány Jenő
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ISKOLAI hírek

Vásárosnaményban rendezték a Diákolimpia országos
dzsúdó döntőjét, március 2-án. Iskolánkat és Baranya megyét Molnár Ajsa és Szöllősi Dominik képviselte. Ajsa már
több alkalommal ért el
kiemelkedő eredményt.
Az idei döntőben a dobogó második fokára
állhatott fel. Edzője Szigetvári Antal.
A harkányi úszók március 10-én Győrben
versenyeztek a Diákolimpia országos úszó
döntőjében. A 4x50
méteres fiú gyorsváltó (Ahmann Bence, Fekete Zalán,
Kuszinger Áron, Nagy Levente) kemény küzdelemben,
korábbi időeredményét megjavítva a hatodik helyet szerezte meg. Edzőjük Nemes János.
Ősszel indult az a háromfordulós országos olvasóverseny, amelynek eredményéről március elején értesítették a résztvevőket. Iskolánk felsős tanulói közül a Juhász
Győző, Kardos Krisztofer, Kövesi Vivien összeállítású csapat második helyezést ért el. Másik csapatunk – Juhász
Balázs, Kardos Márkó, Leib Dorina – a hetedik helyen
végzett. Felkészítő tanáruk Koza Zoltánné.
Rendhagyó módon készültek március 15-ére a harkányi
iskolások. Az ünnep előtti napokban rövid ráhangoló
műsort adtak egymásnak a diákok az iskola tornatermében. ’48-as
dalok,
versek
hangzottak el,
és az ünnepet
felidéző táncokat mutattak be
a gyerekek. E
rövid műsorokban
szerepeltek, majd a 14-i
iskolai műsoron
is részt vettek
a vajdasági péterrévei testvériskolánk
diákjai és pedagógusai. A
2húszdiákból és öt pedagógusból álló küldöttség
március 11-én a késő esti
órákban érkezett, a péterrévei tanulókat a harkányi diákok családjai látták vendégül. Többen már
ismerték egymást, korábbi rendezvényeken találkoztak,
illetve szálltak meg egymásnál, így a régebben kötött ba-

március

rátságok megerősödhettek, és újak
is alakultak. A vendégek az említett
programokon kívül délelőttönként
tanítási
órákon
vettek részt a harkányi gyerekekkel
együtt, délutánonként pedig ismerkedtek Harkánnyal,
és jártak Máriagyűdön, Siklóson, valamint a pécsi állatkertben is. Esténként játékos vetélkedőkön, diavetítésen,
táncházban és az iskolai színjátszó kör előadásán vettek
részt a vendéglátókkal együtt. Vendégeink utazását a pécsi Kosztolányi Dezső Céltársulás szervezte meg és támogatta anyagilag. A programok sikeres lebonyolításához
nélkülözhetetlen volt a szülők, a pedagógusok és a harkányi önkormányzat segítsége, támogatása. Köszönet érte!

13

harkányi hírek

március

BEMUTATKOZIK A HIVATAL

Dr. Kálmán Aletta
Dr. Kálmán Aletta a pécsi jogi egyetemen végzett, ezt
követően pályázta meg a harkányi hivatalban az igazgatási ügyintéző munkakört. A pécsi születésű munkatárs január óta segíti a lakossági ügyek intézését.
Mi motiválta a feladat elvállalásában?
Az egyetem utolsó évében úgy alakult, hogy Pécsről
Siklósra költöztem; többek között ez is szerepet játszott
abban, hogy megpályázzam a harkányi hivatalban az
igazgatási ügyintéző munkakört.
Pályakezdőként milyenek az első benyomások?
Január eleje óta dolgozom a hivatalban, pályakezdőként
érkeztem ide. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy
egy ilyen kiváló csapattal dolgozhatok együtt. Az elejétől kezdve mindenki nagyon türelmesen állt hozzám, és
minden segítséget megkaptam, illetve megkapok ahhoz,
hogy a hozzám tartozó feladatkörökhöz szükséges tudást maximálisan elsajátítsam. Úgy érzem, nagyon sokat
tanultam, de még nagyon az elején tartok, bőven van
hova fejlődni, sok esetben fordulok még a kollégákhoz
egy kis útbaigazításért. Eddig jobbára a bérleti szerződések kötötték le az időm nagy részét. A szerződéseken
túl hozzám tartoznak többek között a lakossági bejelentések, a birtokvédelmi ügyek, a közérdekű munkával
kapcsolatos ügyek, a társasházak törvényességi felügyelete, az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos
ügyintézés, a hirdetmények, valamint az egyéb polgári
jogi szerződések előkészítése is.
Januári munkába állásával történt-e az elvégzendő
feladatokban változás a korábbiakhoz képest a munkakörben?
A feladatom a lakossággal való kapcsolattartás a hozzám tartozó ügyekben. Ebben nem történt változás, valamint abban sem, hogy a megszokott ügyfélfogadási
időben kereshetnek az ügyfelek bejelentéseikkel, kérdéseikkel. Munkakörömből adódóan a birtokháborítások
és a szomszédi viszályok is hozzám tartoznak, illetve
feladataim során a helyszíni szemle tartására is gyakran
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sor kerül. Az első helyszíni ellenőrzésem egy szomszéd
által tett lakossági bejelentés során indult állattartással
kapcsolatos ügyben volt, melynek során az ingatlanon
tartott ebek megfelelő tartásáról, oltásáról és chippel
való rendelkezéséről győződtem meg. A tavaszi és nyári
időszakban gyakoriak a vasárnapi munkavégzésből és a
zajjal járó feladatvégzésből adódó konﬂiktusok, ekkor is
hozzám kell fordulniuk a lakosoknak.
Mennyire állnak közel Önhöz a felsorolt feladatok?
Kiskorom óta joggal kapcsolatos munkáról álmodtam. A
szüleim arra tanítottak, hogy az eszemmel érjem el a kitűzött céljaimat, így az egyetem vagy főiskola elvégzése
nem volt kérdés számomra. Lehet, hogy nem tudatosan
a jogi pálya vonzott, de két okból kifolyólag is ezt választottam. Az egyik, hogy a humán tantárgyak mindig
is közelebb álltak hozzám, a másik pedig, hogy kiskorom
óta kiálltam az igazamért, az igazságérzetem mindig is
nagyon erős volt. Mivel a jogász képzés nem túl gyakorlatorientált, így újdonság minden feladat a számomra,
de tetszik az, amit jelenleg csinálok, és szívesen maradnék sokáig a hivatal munkatársa.
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GÉPMUSTRA A VÁROSGAZDÁLKODÁSNÁL
Több lépésben, de a teljes gépállomány elektromosra cserélése a cél a harkányi Városgazdálkodásnál. A közterületeink rendben tartását végző cég a
Husqvarna berendezéseit átvéve egy olyan próbaidőszakba kezdett, mely
az első komolyabb lépés lehet a csendesebb, hatékonyabb és környezetkímélőbb munkavégzés irányába.
A Husqvarna Magyarország képviselői – mint előtte
több más márka
képviselője is – látványos rendezvény keretében mutatták be Harkányban
a gépeiket, melyeket ki is próbálhattunk – emlékeztetett
Marosi András a két és fél éve zajló program kapcsán,
mellyel az elavult, régi, robbanómotoros gépek korszerű,
elektromos berendezésre cseréjét tűzték ki célul.
A Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója hozzátette, a
korábbi márkák esetében a Városgazdálkodás szakemberei mind nemet mondtak, a Husqvarna viszont olyan
palettát mutatott be, melynek elemei megállják helyüket
a harkányi napi kihívások terén.
Március 20-án a Városgazdálkodás egy olyan gépcsoportot vett át, mely kimondottan a harkányi napi feladatokra kiválogatott eszközökből áll. A következő néhány
hetes próbaidőszak alatt így egyebek mellett damilos és
késes fűkaszákat, toló fűnyírókat, magassági ágvágót,
fúvó berendezéseket, kismotorfűrészeket, korona magasságában használható egykezes fűrészeket is kipróbálnak. Ezt követően – kedvező tapasztalatok esetén – a
vásárlásról való tárgyalások is kezdetüket vehetik, ismertette Marosi András.
Nem elég a közterületeket megújítani, új fürdőt építeni, vendégeket
idecsábítani, de őket ki
is kell szolgálni – mondta Baksai Tamás a városban zajló megannyi
fejlesztésre, beruházásra utalva. Harkány
polgármestere a környezettudatosság és
fenntarthatóság felé
mutató projektnapon
kiemelte, a pihenést
munkavégzés közben
sem zavaró gépek környezettudatos
kiválasztása mellett a fizikai
dolgozók drasztikusan
csökkenő létszámára is megfelelő válasz lehet a korszerű, elektromos gépekkel biztosított munkafeltétel.
A város az idei költségvetésben is jól elkülönülő forrást
biztosított a környezettudatosság fejlesztésére – emlékeztetett Baksai Tamás, a tervszerű folyamatokkal kapcsolatban a 10-15 éves átlag életkorú régi gépek több

évig tartó csereprogramjára mutatva.
A tervszerű folyamatok megfontolt munkával telt éveiről Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője ejtett
szót, amikor összegezte: Harkány városa az elmúlt években összesen több mint 3,8 milliárd forintból valósíthat
meg fejlesztéseket, melyek eredményeit már idén is láthatják a harkányiak
és a városba érkező
turisták. Ezek sorából a kormányzati
támogatásból valamint a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Baranya
megyei
keretéből finanszírozott
olyan beruházásokat emelt ki, mint a hamarosan látványos szakaszba érő
ipari park kialakítása és a közlekedésbiztonsági projekt
körforgalma – melyet a közeljövőben elkezdenek építeni
–, valamint a szintén több lépésben megvalósuló fürdőfejlesztés. Mint hangsúlyozta, a TOP-pályázatok körébe
tartozik az őstermelői piac rekonstrukciója is, melyet a
város polgármestere és képviselő-testülete is szorgalmazott. A képviselő kiemelte a szülők és gyermekek legjobb
ellátását célzó
infrastrukturális
beruházásokat
is, amik az iskola, az óvoda és
a bölcsőde háza
táján zajlottak.
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Fotó: Kacsúr Tamás,
Máy Péter
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Fotózta és készítette:
Nyirati Piusz

A HARKÁNYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
SZERTARTÁSAI ÉS MISERENDJE
Nyári miserend lép érvénybe 2019. április 1-től. A hétköznapi szentmisék 18:30-kor
kezdődnek, a pénteki keresztúti ájtatosságok időpontja 18 óra.
ÁPRILIS 14. Virágvasárnap - Urunk bevonulása Jeruzsálembe, a passiót a Harkányi
Egyházközség hívei adják elő.
NAGYHETI SZERTARTÁSOK:
ÁPRILIS 18. 18:00 Nagycsütörtök - szentmise, az utolsó vacsora emléke
ÁPRILIS 19. 18:00 Nagypéntek - keresztút, szertartás. 18:30-kor elmélkedés a szentsírnál
ÁPRILIS 20. 18.00 Nagyszombat - tűzszentelés, szertartás, 18 órakor feltámadási körmenet
ÁPRILIS 21. 10:30 Húsvétvasárnap - Urunk feltámadása, ünnepi szentmise
ÁPRILIS 22. 10:30 Húsvéthétfő – húsvét másnapja, ünnepi szentmise
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KÉZILABDA HÍREK
Könnyű helyzetben vagyok, ha a Harkányfürdő Sportegyesület kézilabda-szakosztályának utánpótláskorú lányairól kérdeznek. A lányok – akik közül sokan csak szeptemberben kezdték meg az ismerkedést a kézilabdával
– szinte szárnyalnak, és hétről hétre fejlődve, hatalmas
lelkesedéssel vetik be magukat a küzdelmekbe. A bajnoki
és kupamérkőzések már komoly megmérettetések számukra, fizikai és természetesen lelki próbatételek ezek
a csaták. Csapatként kell küzdeniük, ami ebben a korban
nem is olyan egyszerű és egyértelmű, de látható, hogy
minden gól hatalmas örömöt jelent számukra, a győzelem
íze pedig mindennél édesebb.
Minden sportnak a versenyzés adja a lényegét; ha nincs
kihívás, elvész az érdeklődés. A győzelem átélése és vele
szemben a vereség keserűsége mind nagyon fontos alkotóeleme a csapatépítésnek és a játékos fejlődésének.
Harkányban pedig minden lehetőséget sikerült rövid idő
alatt megteremtenünk, hogy a lányok ne csak az edzéseken, hanem úgymond élesben is kipróbálhassák magukat. Minden korosztályunkat indítottuk a gyermek és
kisiskolás bajnokságban, valamint a lehetőségeinket maximálisán kihasználva egyéb versenyekre is benevezünk.
Szorosan ide illeszkedik az immár harmadik alkalommal
megrendezett március 15-ei kupánk is, melyet ez évi főszponzorunkról neveztünk el Harkány – Duna-Dráva Cement kupának. Itt szeretném minden közreműködő, segítő félnek megköszönni a segítségét: Duna-Dráva Cement
Kft., Harkány DSE, Tornyos pékség, Csuga Zoltán vállalkozó, Harkány Gyógyfürdő Zrt., Buffalo pizzéria. Továbbá
nem utolsó sorban a harkányi kézilabdás lányok szülői közösségének, akik önzetlenül segítették a kupa lebonyolítását, és kiváló házigazdának bizonyultak. A kupánk nemzetközi szintre emelkedett, mivel a horvátországi Valpovo
csapata is elfogadta meghívásunkat.
Március 3-án sikerült az U8/U9 korosztály bajnoki fordulóit nekünk megrendezni, ráadásul a kézilabda szövetség
nem csak lány, hanem fiú csapatokat is küldött hozzánk
ezen a szép vasárnapi napon. Sohasem gondoltam volna,
hogy egyszer még a csarnok befogadóképessége lesz a
legnagyobb problémánk. Mintegy 500-600 fő, szülők,
nagymamák, érdeklődők töltötték meg a lelátókat. Nagyon jó érzés volt ezt látni és a versenyzőket is nagyon
lelkesítette. Három pályán folyamatosan zajlottak a mérkőzések, és lányaink az U8-as és az U9-es korosztályban
is minden meccsüket megnyerték, hatalmas szurkolás
mellett. Ez volt az első megmérettetésük, és kijelenthetjük, hogy megleptek
mindenkit. Főleg az ellenfeleket! Sokszor elmondtuk, hogy a „kicsik” ezzel a
sok befektetett munkával komoly eredményre lesznek képesek – és ezt most
bizonyították is. Nagyon tehetséges
gárda jött itt össze! Gratulálunk nekik,
így tovább lányok!
Március 7-én Kocsolára utaztunk az U11-

es és az U13-as korosztállyal.
A kisebbek a döntőben nagy
csatában maradtak alul a hazai
csapattal szemben, így ezüstérmesek lettek. A legjobb mezőnyjátékos csapatunk játékosa, Parádi Anita
lett. Az U13-as csapatunk – az esélyesebb házigazdát a
döntőben legyőzve – elhozta az aranyérmet. Ezen felül
a gólkirálynői címet Mezei Odett érdemelte ki, a legjobb
kapus pedig Kelemen Sára lett. Ők is egyesületünket képviselték! Gratulálunk mindkét csapat összes kézilabdázójának, és külön gratulálunk a különdíjasoknak!
Nem sokat pihenhettek a lányok, mert az U11 két nap múlva már Komlón versenyzett, majd jött a már fent említett
saját rendezésű kupánk! 13 csapat négy korosztályban indult a tornánkon, mely reggel 9 órától bizony este 19 óráig tartott. Az U8-as csapatunk magabiztosan elhozta az
aranyérmet, bizonyítva, hogy nagy jövő áll a fiatalok előtt.
Az U10-es lányok a nagyon erős mezőnyben a bronzéremig jutottak, míg az U11-es csapatunk csak rosszabb
gólkülönbséggel került a második helyre, a horvátországi
Valpovo csapatát megelőzve! Az U13-as lányok nagyon
szép játékkal, minden mérkőzésüket megnyerve aranyérmesek lettek. Nem tudom elégszer leírni: gratulálunk az
elért eredményekhez minden résztvevőnek. Felsorolni is
hosszú lenne a rengeteg különdíjat kapott versenyző nevét, de itt is a harkányi lányok tündököltek.
Színvonalas nemzetközi tornát sikerült tehát rendeznünk,
és sikerült megint megtöltenünk a sportcsarnokot. Akik
kilátogattak, magas színvonalú mérkőzéseket láthattak.
Még egyszer köszönöm a segítséget mindenkinek, aki
részt vett a szervezésben, kivitelezésben. Az első ilyen
nagy lélegzetvételű tornánk volt, sokat tanultunk mi is
ebből, de a legfontosabb, hogy versenyzőink hazai környezetben, komoly szurkolótábor mellett mérkőzhettek
meg kiváló ellenfelekkel.
Nincs megállás: március 23-án Mohácsra utazunk (U10),
utána pedig 30-án Barcson (U11) és Komlón (U8 és U9)
fognak játszani a lányok. Hajrá Lányok! Hajrá Harkány!
Hát ilyen lesz ez a március…
Mindenkit sok szeretettel várunk edzéseinkre! Már az
óvodában is megismerkedhetnek a gyerekek az alapokkal, az iskolában és a sportcsarnokban pedig hétfőtől péntekig minden nap vannak edzéseink.
Molnár Antal
Harkányfürdő SE
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FUTÓVERSENY
A Pécs – Harkány Országúti Futóverseny leggyorsabb versenyzője 78 perc 45 másodperc
alatt teljesítette a 25 kilométeres távot.
Mind a férﬁ, mind a női számok egyéni legjobbja kenyai futó lett.
Sági Ferenc 2000-ben felállított 77 perc 6 másodperces rekordja a 35. versenyen sem dőlt meg.
A férfi egyéni versenyzők közül első helyen a
kenyai Evans Tanwi (1:18:45) ért célba, akit Jenkei
Péter (1:20:45) és Gregor László (1:21:58) követett.
A nők leggyorsabb versenyzője a szintén kenyai
Buzuamehu Mohamed Ahmed volt, 1:30:59-es
idővel, majd Merényi Tímea (1:36:07) és Szabó
Tünde (1:39:31) lépte át a célvonalat.

Fotó: Kacsúr Tamás

ÚSZÓ-HÍREK
Győrben rendezték meg a Diákolimpia úszószámainak döntőjét. A versenyre a Harkányi Diáksport Egyesület Úszószakosztályából heten jutottak el.
A Kuszinger Áron, Ahmann Bence, Fekete Zalán és Nagy Ákos alkotta 4×50 méteres fiú gyorsváltó a pontszerző hatodik helyen végzett, míg Spándli Dominik 100 méter háton bronzérmet szerzett, gyorson pedig hatodik lett. Szintén
húsvéti programajánló
nyomdai.pdf
2019. 03.
19. 15:54:11
rajtkőreHarkány
állt Krutek
Csenge,
aki1100
méter
mellen a 11., Horváth Ágnes 100 gyorson a 12., Fekete Zalán 100 mellen a 12.
helyen ért célba.
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HÚSVÉTI PROGRAMAJÁNLÓ
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐBEN
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2019.
ÁPRILIS 20.
HARKÁNY+ CSALÁDI ÉLMÉNYPROGRAM:
ARCFESTÉS, KREATÍV FOGLALKOZÁSOK
HÚSVÉTI ZENÉS ÉJSZAKAI FÜRDŐ
További információk: www.facebook.com/harkanygyogyfurdo
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A
SPORTCSARNOKBAN:
Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat

15.45 – 17.00

utánpótlás asztalitenisz edzés az iskola tornatermében

14.00 – 15.30

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

15.30 – 17.00

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

17.00 – 19.00

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

19.00 – 20.00

aerobik a sportcsarnok kistermében

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

15.00 – 17.00

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

17.00 – 18.30

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

18.30 – 20.00

öregfiúk labdarúgó edzése

17.15 – 20.00

asztalitenisz edzés

17.00 – 18.30

Én is azért élek - jóga Márki Nórival

19.00 – 20.00

aerobik a kisteremben

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

16.00 – 18.00

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

18.00 - 19.30

női labdarúgóedzés

15.00 – 17.30

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

17.30 – 20.00

asztalitenisz edzés

10.00 – 11.00

TRX edzés a kisteremben

TÁJÉKOZTATÓ
A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSRÓL

Fotó: Kacsúr Tamás

SZÁLLÍTÁS IDŐPONTJAI
A 2019-ES ÉVRE

A GYŰJTÉS A KÖVETKEZŐ NÖVÉNYI HULLADÉKOKRA TERJED KI:
ágnyesedék (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak, kévébe kötegelve),
fűkaszálék, falomb (műanyag zsákban)
AMENNYIBEN A HULLADÉK KÖZÉ KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ANYAG IS
KERÜL, A DÉL-KOM KFT. MUNKATÁRSAINAK A KIHELYEZETT NÖVÉNYI RÉSZEKET NEM ÁLL MÓDJUKBAN ELSZÁLLÍTANI! A ZSÁKOLÁST
ÚGY SZABAD CSAK ELVÉGEZNI, HOGY AZ KIBÍRJA A KÉZI EMELÉST.
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

HÓNAP

Gyűjtési napok

ÁPRILIS
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MÁJUS

15; 29

JÚNIUS

12; 26

JÚLIUS

10; 24

AUGUSZTUS

7; 21

SZEPTEMBER

4; 18

OKTÓBER

2; 16; 30

NOVEMBER

13

Fotó
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu
Hirdetésfelvétel
hirdetes@harkanyihirek.hu
A nyomtatott kiadványban és az internetes felületen található
valamennyi képi, graﬁkai és szöveges elemet szerzői jogok
védik. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A tartalom összeállításában közreműködtek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Hári Józsefné, Barkó Béla, Herendi Ferenc, Kacsúr Tamás, Kiss
József Levente, Kótány Jenő, Köpösdi Erik
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harkányi hírek

március
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