Ajánló
Gyémántdiplomásokat
köszöntöttek - 5. oldal
X. Harkányi
Szabadegyetem - 7. oldal
Egy megvalósult álom 10. oldal
Gyógyfürdőkórház hírei 12. oldal
Első harkányi paraúszó
aranyérem - 14. oldal

Polgármesteri program
A választási kampányban kilenc
alapértéket fogalmaztam meg,
amelyek számomra fontosak a város
hosszú távú jövőjének szempontjából.
Akkor a közérthetőség érdekében
igen általánosan fogalmaztam és
elsősorban arról beszéltem, hogy mit
kívánok elérni. Most pedig
polgármesteri programomban azt
fogalmazom meg, hogy ezen értékek
mentén hogyan kívánom elérni a
kitűzött célokat.
Első és legfontosabb értékünk a
demokrácia. A jövőben nem fordulhat
elő, hogy bárkinek is félnie kelljen
politikai hovatartozása miatt, hátrányt
szenvedjen munkájában, veszélyben
legyen vállalkozása. Bárki nyugodtan
beszélgethessen az utcán bárkivel és
ne azt kelljen figyelni, hogy ki látott
meg és ennek milyen következményei
lesznek. Úgy gondolom, hogy erre a
problémára a választás részben
megoldást adott. Mi mások vagyunk,
mint elődeink, együtt tervezünk és
együtt döntünk, munkánkat
összehangoltan végezzük. Csak úgy
haladhat előre a város, ha a politika

odafigyel az emberekre, meghallgatja
őket, megérti a problémáikat és azokat
az értékeket képviseli, juttatja
érvényre, amelyek mindenkinek
fontosak, s ez által összekötnek
minket, nem elválasztanak. Ennek
érdekében törekszünk a lakosság
széleskörű hiteles tájékoztatására,
rendszeresen fogunk lakossági
fórumokat tartani a település több
pontján különös tekintettel
Terehegyre, a gépállomási lakótelepre
és az üdülőtelepre.
Az otthon is olyan érték, amelyre
mindenki természetes módon vágyik.
Mindenkinek fontos, hogy legyen egy
hely, ahol biztonságban érzi magát,
ahol mindennek tudja a helyét, ahol
igazán a maga ura lehet. Ezért fontos
számomra az otthonunk biztonsága,
lakásaink védelme, értékének
megőrzése, környezetünk szépítése.
Ezért a település közbiztonságának
javítása érdekében bővíteni fogjuk a
térfigyelő kamera hálózatot és szoros
kapcsolatot kívánunk kiépíteni a
rendőrséggel. A város teherbíró
képességéhez mérten finanszírozni

fogjuk egy új polgárőrség felállítását.
Nagy figyelmet fogunk szentelni a
város küllemére, köztereink
állapotára, a városképre és a
virágosításra.
Minden társadalom kiemelt feladata
az idősek tisztelete, megbecsülése és
biztonsága. Fontos számunkra a
tapasztalatuk. Számítunk rájuk, mint
gyermek a szülei támogatására.
Elismerjük a munkát, amellyel
Harkányt építették az elmúlt időkben.
A közösségi életben aktív szüleinket,
nagyszüleinket támogatjuk az
önmegvalósításban. Színvonalas
programokkal kívánjuk színesebbé
tenni a mindennapokat, lehetőséget
biztosítva a közösségi életben aktív
időskorúaknak, hogy a közösség
épülése érdekében kifejthessék
munkájukat, programokat,
kirándulásokat szervezhessenek, a
város kulturális életében fontos
rendezvények szervezésében,
bonyolításában részt vegyenek, a
v ár o s f ejles ztés i k o n cep ció k at
véleményezzék.
Folytatás a 3. Oldalon
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Helyi Választási Bizottság tájékoztatója

A választópolgárok száma a
névjegyzéken 3648 fő volt,
szavazóként megjelent választópolgár 2044 fő, amely 56,03 %os részvételt jelent.
A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
választásának végeredménye:
Baksai Endre Tamás FIDESZDNP jelölt lett Harkány Város
polgármestere 1299 érvényes

szavazattal, mely a szavazatok
64,5 százaléka.
Dr. Imri Sándor független jelölt
715 érvényes szavazatot kapott, ez
a szavazatok 35,5 %-át eredményezte.
A polgármester választás
eredményes volt.
A képviselő-testület megválasztott tagjai:
Éva Ferenc 842 db érvényes
szavazattal

Kecskeméthy Pál 697 db érvényes
szavazattal
Kesjár János 727 db érvényes
szavazattal
Kiss-Kálmán Éva 754 db érvényes
szavazattal
Márton Béla 661 db érvényes
szavazattal
Monostori Zsolt 715 db érvényes
szavazattal
Az önkormányzati képviselő
választás eredményes volt.
©

Tájékoztató szociális célú tűzifajuttatásról
Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnénk felhívni a
Lakosság figyelmét a szociális
célú tűzifajuttatás lehetőségére
2014-2015 évben.
Harkány városában a szociális célú
tűzifa támogatás igénybevételének
helyi szabályait a szociális célú
tűzifajuttatásról szóló 21/2012.
(XII.28.) önkormányzati rendelet
tartalmazza, mely szerint az
Önkormányzat térítésmentesen
tűzifát biztosíthat azon szociálisan
rászoruló személynek, aki Harkányban bejelentett állandó lakóhelyén, vagy tartózkodási helyén
életvitelszerűen él és
- akinek családjában az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át

(57.000 Ft) vagy
- egyedül élő esetén a jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 % át (85.500 Ft) és
- akinek, vagy a háztartásában élő
személyek valamelyikének nincs a
birtokában 2 m3-t meghaladó
mennyiségű tűzifa, és fatüzelésre
alkalmas fűtőberendezéssel
rendelkezik.
Fent részletezett jövedelmi
viszonyoktól eltérően szociális
célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból
az is, aki (természeti csapás,
katasztrófa, baleset, hosszabb
orvosi kezelés, stb. miatt)
rendkívüli élethelyzetbe került és
segítség nélkül a létfenntartása
veszélybe kerülne.

A természetben nyújtott szociális
tűzifa támogatás iránti kérelmeket
a Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatal Igazgatási Osztályán kell
benyújtani az arra rendszeresített
formanyomtatványon 2014.
november 04. napjától.
A kérelem azon időpontig
nyújtható be, ameddig az
önkormányzat rendelkezésére álló
készlet határozattal kiutalásra nem
került.
A jogosultság megállapítása a
kérelmek érkezési sorrendjében
történik, melynek során
háztartásonként legalább 1m3
legfeljebb 5 m3 tűzifa állapítható
meg. A kérelmeket a polgármester
bírálja el.
Harkányi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Szerkesztőség: 7815 Harkány, Kussuth L. u. 2. Tel.: +36-72/480-459, harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
Nyomda: Aka-Dekor Kft. Pécs, Hargita u. 2. - Nagy Szilvia ügyvezető

2

2014. OKTÓBER-NOVEMBER
Folytatás az 1. oldalról
A tudás és a kultúra pártján állok.
Városunk felemelkedése csak szilárd
erkölcsi alapokon nyugvó neveléssel
érhető el. Identitásunk megőrzése
elképzelhetetlen kultúránk
megbecsülése nélkül. Kiemelt
figyelmet kell fordítanunk, hogy
olyan helyi szakemberekkel
rendelkezzünk, akik kimagasló
tudással rendelkeznek a vendéglátás,
idegenforgalom és marketing
területén. Ezért különös figyelmet
fordítunk pedagógusaink,
közalkalmazottaink és
köztisztviselőink megbecsülésére.
Fontos feladat a történelmi
egyházakkal való jó kapcsolat
fenntartása, a közösség megtartó
erejének növelése. Kapcsolatot kell
kiépíteni a Pécsi Tudományegyetemmel és a város fejlődése
érdekében hasznosítani kell mindazt a
tudást, amelyet az egyetem képzésein
keresztül fiataljaink elsajátíthatnak. A
fiatalok megtartása érdekében
támogatnunk kell a továbbtanulással
kapcsolatos ösztöndíjpályázatokat.
Biztosítanunk kell a tehetséggondozás feltételeit, versenyeken
való részvételt és az elért eredményeket be kell mutatni a város
lakossága számára „akikre büszkék
vagyunk” című rendezvény keretein
belül. A Harkányban letelepedni
szándékozó fiatal pároknak minden
segítséget meg kell adni, kedvezményes önkormányzati
telekvásárlási lehetőséggel, vagy
átmeneti jelleggel albérlet
biztosításával. Számítunk a fiatalokra,
ha ideiglenesen el is mentek
Harkányból visszavárjuk őket, mert a
jövő a mában épül és a város fejlődése
szempontjából szükség van minden
harkányi fiatal munkájára.
Egy egészségesen fejlődő városnak
szüksége van a lakosság
egészségének megőrzésére, ezért
kiemelkedően fontos az egészségügyi
intézményeink ellátási színvonalának
növelése, az egészségház megújítása.
Szoros kapcsolatot kell kialakítani a
kórházzal, hogy minél több
egészségügyi szolgáltatás elérhető
legyen a városon belül. Elsősorban
mégis egészségünk megőrzése a
fontos, ennek legjobb eszköze a sport.
A cél, hogy egy olyan új generáció
nőjön fel Harkányban, akik a sporton
keresztül magukévá teszik a tiszta
játszma eszméjét, a csapatjátékokban

közösen elért sikereikkel megerősítik
az összetartozás érzését. Közösen
tanulják meg kezelni a kudarcot,
ezáltal is sikeresebbé téve őket a
munkában és az élet más területein.
A munka az első és legfontosabb
összekötő érték. A munka az alapja
minden ember létbiztonságának,
önállóságának, függetlenségének. A
munka ad tartást, büszkeséget és
elismerést abban a közösségben,
ahová tartozunk: a családban, a
lakóhelyen, a munkahelyen, a baráti
körben. Ezért fontos számunkra, hogy
Harkány fejlődjön és bővüljön a
munkahelyek száma. Kihasználva az
idei évben megnyíló új Európai Uniós
forrásokat, fel kell készíteni a
vállalkozásainkat, hogy ezekhez a
forrásokhoz a legkönnyebben
hozzáférjenek. Vállalkozóbaráttá kell
tennünk a helyi adópolitikát, pályázati
információs pontot kell létesíteni a
városban. A beruházásokhoz
szükséges engedélyezési eljárások
gördülékeny lebonyolítása érdekében
a Polgármesteri Hivatalt egy
rugalmas, ügyfélbarát, a lakosság
érdekeit és igényeit maximálisan
kiszolgáló hivatallá kell formálni. A
megnyíló új uniós források
ismeretében a város hosszú távú
fejlesztési elképzeléseit újra kell
gondolni, a prioritásokat meghatározni, az egyes részleteket
finomhangolni. E gondolatok mentén
kell létrehozni Harkány hosszú távú
fejlesztési stratégiáját, amelynek
része kell, hogy legyen a településfejlesztési stratégia, amelynek
első lépése lesz a rendezési terv
felülvizsgálata. El kell készülnie a
gazdasági stratégiánknak, amelyben
meghatározzuk, hogy milyen
mértékben támaszkodunk a fürdőre és
milyen fejlesztési irányokat szabunk
számára. Meg kell határoznunk, hogy
az idegenforgalom mellett, mely
iparokat és iparágakat preferáljunk,
hogy Harkány az önkormányzati
ciklus végére egy stabil, több lábon
álló az idegenforgalmi jelleghez jól
igazodó gazdasággal rendelkezzen.
Ahhoz, hogy ezek a célok
teljesüljenek megfelelő humán
stratégiára van szükség, hogy
vállalkozásaink számára kellő számú
és minőségű munkavállaló álljon
rendelkezésére. Térségi politikánkba
be kell illeszteni az Ős-Dráva
Programmal való kapcsolódási
pontokat, erősíteni kell az

együttműködést Siklóssal és
Villánnyal, nyitottnak kell lennünk a
kormányzat és a kormányzati
programok felé.

Marketing stratégiánk középpontjába
nem csak azt kell állítanunk, hogy
Harkányba azért érdemes jönni, mert
itt lehet gyógyulni, jót nyaralni,
hanem azt is kell kommunikálnunk,
hogy itt érdemes letelepedni,
vállalkozni és dolgozni, mert itt jó
élni.
Ha eredményesen vesszük az akadályokat és elérjük a magunk által
kitűzött célokat, akkor sikeresek
leszünk. Ha sikeresek a harkányi
emberek, akkor sikeresek lesznek a
harkányi vállalkozások, a fürdő és a
városunk is. Csak ekkor érzik jól
magukat az emberek, és lesznek
büszkék arra, hogy harkányiak. E
gondolatok kíséretében kérem, hogy
támogassák polgármesteri programomat.
Baksai Endre Tamás
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Párizsban járt a Harka tánccsoport
Hangulatosak a kiskocsmák, finom a
kávé. Az utcákon szól a harmonikazene, szinte kedve lesz az
embernek, hogy táncra perdüljön.
- Te is jól érezted magad? - kérdezem
Klasz Zitát.
Nagyon szép volt minden. Sikeres
fellépések után vagyunk. A társaság
jól érezte magát.

Nemrégiben érkeztek meg
táncosaink pár napos vend é g s z e re p l é s ü k r ő l , F r a n c i a országból. A friss élményekről
kérdezem a szervezőt, Koller
Lászlóné Mártát.

- Hogyan adódott ez a lehetőség?
Magyar ismerőseim élnek Párizsban.
Körülbelül öt éve találkoztam a
meghívónkkal itt Harkányban egy
fellépésünk alkalmával.
Megismerkedtünk, elbeszélgettünk és
azóta is tartjuk a kapcsolatot. Az ő
meghívásukat fogadtuk el.
- Milyen segítséget kaptatok az
utazáshoz?
Az Önkormányzat támogatott
bennünket 300.000 Ft-tal, a többit mi
fizettük.
- Hányan vettetek részt a csoportból?
Eleinte úgy volt, hogy kisebb
delegáció indul nyolc fővel, azonban
ez végül tizenhatra emelkedett. Voltak
közöttünk fiatal táncospárok is.
- A több órai buszozás után, milyen
volt a fogadtatás? Úgy hallottam a
szálláshelyetek is jó volt.
A magyar kolónia tagjai szeretettel
vártak bennünket. Az ottlétünk alatt
mindent megtettek azért, hogy mi is
jól érezzük magunkat. Páran a
vendéglátónknál aludtunk, a
többieket Párizs külvárosában,
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szintén ismerősnél kaptak szállást.
- Itthon már többször láttunk
benneteket különböző jellegű
előadásokkal. Milyen táncokat
mutattatok meg a közönségnek?
Több tájegység táncát: volt lánytánc,
somogyi ugrós, kalocsai, szatmári és
rábaközi csoportos. Vittük az összes
fellépő ruhát. A táncok változatossága, a ruhák szépsége nagy
tetszést aratott.

- Lesz még folytatás?
Nagyon bízunk benne, hiszen már
most közölték velünk, hogy jövőre is
szeretettel várják a harkányi
tánccsoportot - válaszolt Márti.
Nagyon örülök annak, hogy ez a kis
csapat hozzájárult ahhoz, hogy
Harkány neve külföldön is ismertebb
legyen. Szeretettel kívánok további
sok sikert, eredményes munkát a
Harka néptáncegyüttes minden
tagjának.
Háriné Éva

Válogatás a Városi
Könyvtár
új könyveiből

- Úgy szól a mondás: „Párizst
meglátni és megszeretni nem
nehéz…”Volt-e időtök egy kis
városnézésre?
Természetesen. Párizs gyönyörű
város. Jó a közlekedési hálózat, a
külföldiek számára érthetőek az
információk. A metróval gyorsan
elérhető a központ. A metróban, az
utcákon harmonikáznak. Éttermek,
kávézók sokasága, hömpölygő tömeg,
- kapcsolódik beszélgetésünkbe
Hauptmann Ágnes, - mindez
lenyűgöző.
- Mi volt a legszebb élményed?
A Champs-Élysées hosszú utcája, a
diadalív, a Notre Dame épülete, az
Eiffel-torony látványa, a Szajna
szépsége, az emberek sokasága
feledhetetlen.
Ami számunkra szokatlan volt, hogy a
híres műemlékeket fegyveres őrök
vették körül. Ebben a hatalmas
városban rengeteg külföldi ember él.

Figyelem!
A könyvtárban a fénymásolás,
és a faxolás mellett már
scannelni is lehet!
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Gyémántdiplomásokat köszöntött a
városvezetés

Hatvan éves tevékenysége
elismeréseként a közelmúltban
vehette át gyémántdiplomáját dr.
Sárosi Mátyásné Kovács Katalin
óvónő, illetve dr. Puskás János
gyógyszerész. A kitüntetetteket ebből
az alkalomból november 14-én
délelőtt a városvezetők is
köszöntötték.
Az apró ajándékokat - egyebek között
Harkány Város Önkor-mányzatának
Díszoklevelét - Baksai Tamás
polgármester adta át Remmert Ferenc
és Éva Ferenc alpolgármesterek
társaságában, majd röviden
elbeszélgettek az ünnepeltekkel. A
városvezetőket Kati néninél tett
látogatásuk alkalmával elkísérte
Hauptmann Ágnes, az óvoda vezetője
is.
A "friss diplomával" rendelkező, a
helyi nyugdíjas klub vezetése által ma
is aktív közössé-gi tevékenységet
végző Kati nénitől megtudhattuk,
hogy bár pályafutását Harkányban
kezdte, ám négy hónap elteltével
Vajszlóra került, ahonnan csak a
hatvanas évek elején tért vissza a
fürdővárosba, az akkoriban a jelenlegi
Átrium Hotel épületében működő
intézménybe. A sors később úgy
hozta, hogy Siklósra került, ahol a
Köztársaság téri óvoda vezetőjeként
tevékenykedett, majd később
visszatért Harkányba, ám ekkor már

mint az egykori Bolgár Múzeum
vezetője, s végül onnan is ment
nyugdíjba.
Dr. Puskás Jánosnál tett látogatás
alkalmával a gyógyszerész úrtól
megtudtuk, hogy az aktív szakmai
tevékenységgel gyakorlatilag - egy
lábsérülést követően - az elmúlt
esztendőben hagyott fel. Mint
mesélte, az egyetemet egykor 48-an
kezdték, a diploma átadásán azonban
csak nyolcan jelentek meg. Ez a szám
azonban nem takarja a valóságot mondta el kérdésünkre - hiszen az
államvizsgát követően az 56-os
forradalom idején sokan külföldre
távoztak, valamint többen egyéb
okokból adódóan nem tudtak eljönni
az eseményre. Puskás úr elmesélte azt
is, hogy az ő államvizsgájukra 1954ben az eredeti időponttól eltérően egy
hónappal később került sor, ugyanis
akkor az országban olyan mértékű
influenza járvány tombolt, hogy még
a hallgatók segítségére is szükség
volt.
Az akkori időket felelevenítve
megtudtuk, hogy rendszeresen a
Baross szobor mellett vitt útja az
egyetemre, s a villamoson utazva a
Szabad Nép „Révai rovatát” olvasgatta, előírás volt ugyanis a
politika napi szintű ismerete.
- Az természetes, hogy az ol-

vasottakat rendre felmondtuk, de,
hogy az ember- kezével a szívére
mutatva - belül mit érzett, az már más
lapra tartozik.
A művészetkedvelő gyógyszerész
egykor rendszeres hangverseny
látogató volt, mint mesélte, mostanában eme szenvedélyének sajnos
egyre ritkábban tud hódolni.
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Bővült Harkány testvérvárosainak száma
megjelent Tiffán Zsolt országgyűlési
képviselő - aki már hosszabb ideje
munkálkodott a szerződés
létrejöttének ügyében -, valamint
Viktor Nyikolajevics Grebevnyikov, a
kurszki területi kormányzat
külkapcsolati bi-zottságának elnöke.
Utóbbi felszólalásában elmondta, a
régiónak számtalan elképzelése van
az együttműködés területén, amelyek
a testvérvárosi kapcsolat létrejöttével
meg is valósulhatnak.

November 6-án este a Kager Hotel
különtermében került sor annak a
szerződésnek az aláírására, amelynek
értelmében Harkány és az oroszországi kurszki területen található
Kurcsatov a jövőben testvérvárosként
tekint egymásra. A megállapodást

Baksai Endre Tamás, illetve Igor
Vlagyimirovics Korpunkov polgármesterek látták el kézjegyükkel,
majd sor került az ilyenkor szokásos
tollcserére is.

Az ünnepi eseményen a város képviselőtestületének tagjai mellett

Baksai Tamás véleménye szerint a
megállapodás egy gyümölcsöző
kapcsolat kezdetét jelenti, míg
Kurcsatov polgármestere, Igor
Vlagyimirovics Korpunkov szintén
az együttműködés lehetőségeinek
széles tárházáról szólt felszólalásában.

Nyugdíjasklub Emlékezés a katonákra
Ismét beszámolhatok egy igen jól
sikerült klubnapról: szeptember
15-én terehegyi főzőnapot
tartottunk. Nagyon drukkoltunk a
jó időért, hiszen napokkal előtte
rengeteg eső esett. Ám ezen
időpontban az égiek is meghallgattak bennünket.
A szépen kialakított közösségi
téren Víghné Erzsike már várt
bennünket. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki neki, mert a
pincepörkölt alapanyagainak
többségét ő ajánlotta fel a
tagságnak. Együtt „kínlódtunk” a
tűzgyújtással, a tagok közül sokan
nem üres kézzel jöttek, a kosarakból előkerültek a különböző
finomságok: ki sós harapnivalót,
pogácsát, perecet, édes süteményt,
sört, hazai portán készített bort
vagy üdítőt hozott magával.
Amikor kipakoltunk, roskadozott
az asztal. Vajon meddig lehet ez
még így, hiszen egyre nehezebb
anyagi körülmények között élünk
sokan manapság?! Tapasztalatom
szerint azonban minél szerényebben él valaki, annál adakozóbb. S. É.
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Ünnepélyes keretek között
emlékeztek meg október végén a
II. világháború áldozataira a
város bolgár katonai temetőjében.
A megemlékezésen Harkány
képviseletében Baksai Endre
Tamás polgármester és Remmert
Ferenc alpolgármester helyezte el

a temető obeliszkjénél a település
lakosságának nevében a kegyelet
koszorúját. A város vezetői mellett
az eseményen többek mellett
lerótták kegyeletüket a bolgár
külképviselet, a pécsi bolgár
kisebbségi önkormányzat, valamint a Magyar Ellenállók Szövetségének képviselői is.
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X. Harkányi Szabadegyetem

Dr. Nemeskéri Zsolt
dékán
Pécsi Tudományegyetem

Dr. Andrásfalvy Bertalan egyetemi
tanár előadásával indult, s az idén
fennállásának 45. évfordulóját
ünneplő Kaláka együttes
koncertjével zárult a jubileumi
szabadegyetem. A hat napon át
zajló rendezvénysorozat ezúttal a
Hídnemzet címet viselte. Az
eseményen összesen 14 előadást
hallgathatott meg a szépszámú
érdeklődő sereg, köztük olyan
ismert és elismertekét, mint dr.
Szabó Szabolcs tanár-karnagy, dr.
Bíró Zoltán irodalomtörténész,
Fülöp G. András tanár (Marosvásárhely).
Az általános iskolában Hazatérés
1941. - az andrásfalvi székelyek
Bácskába telepítése című
fotókiállítást dr. Hoppál Péter
államtitkár nyitotta meg. A

programsorozat keretében több
zenei előadásra is sor került, a már
említett Kaláka mellett pódiumra
lépett a Muzsikás együttes Petrás
Máriával, a Harkányi Big Band,
illetve a Csak Apa Kedvéért zenekar.
Az idei szabadegyetem keretében
került sor annak az együttműködési szándéknyilatkozatot
aláírására - melyet Baksai Tamás
polgármester és dr. Nemeskéri
Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi Er-forrás
Fejlesztési Karának dékánja látott
el kézjegyével
amelynek
keretében Harkány és az egyetem a
jövőben közösen munkálkodik a
fürdőváros turizmusának fellendítésén.

Bécsben mutatkozott be Harkány
A Harkányi Turisztikai Egyesület
részt vett 2014. október 2-án
Bécsben, Magyarország Bécsi
Nagykövetségén a Magyar
Turizmus Zrt. szervezésében a IV.
Nagy Magyar Turizmus Napon.
A bemutatóra a helyi Tourinform
iroda vezetőjét elkísérték a Dráva
Hotel Thermal Resort, a Termál
Kemping valamint az Ametiszt
Hotel szakemberei is.
A rendezvény célja a hazai
turisztikai kínálat és aktualitások
megismertetése, piacra segítése,
kedvező promóciója és ezáltal
elismertetése Ausztriában. Az
évente ismétlődő, egész napos
rendezvény keretében minden
alkalommal azonos koncepciót
követve egy kiemelt turisztikai
termék/desztináció és egy
Ausztriában még kevésbé ismert
turisztikai termék és/vagy
desztináció kerül bemutatásra.
A Dél-Dunántúli Regionális
Marketing Igazgatóság részéről
Hegyi Zsuzsanna és Furák Zoltán

segítségével, a Dél-Dunántúli
régió is bemutatkozhatott
Ausztriában egy nagyon jól
sikerült előadás során, majd ezután
mód nyílt személyes találkozókra
is a szakemberekkel.
A harkányi TDM részéről az
érdeklődő partnereknek a
nyomtatott kiadványainkon és
ajánlatainkon kívül mindenki

kapott egy ajándék pendrive-ot,
mely tartalmazta digitalizált
formában is kiadványainkat,
ajánlatainkat, hasznos linkgyűjteményt és prezentációkat
Harkányról és kínálatáról.
A pozitív visszajelzések alapján
már sikerült üzleti kapcsolatokat is
létrehozni osztrák partnerekkel.
H. G.

7

2014. OKTÓBER-NOVEMBER

Száz esztendős írás
A
Siklós című újság
1914.október.17-én megjelent 42.
számában többek közt a
következőt olvashatjuk: „Háború.
Egy terehegyi polgártársunk,
akinek két fia harcol a csatában,
küldte be hozzánk az alábbi
verseket:”
I.
Mi ellenséginket
Verje meg a maga bűne,
Amely felgerjedt ellene
Mi fejedelmünknek
Két életet vett el:
Trónörököst, hitvesével
A halál karjába dönté
Nagy hirtelenséggel.
II.
Ezáltal lett a nagy háború
Melyért egész ország szomorú
A hitves siratja a párját;
Az árva gyermek édes atyját;
A testvér is az ő testvérét
Ki csatába hullata vért.
Sír az atya és édes anya
Kinek 3 fia katona.
Együtt mennek a harcmezőre,
Élet, avagy halállal szembe.
Testvériesen harcolnak,
Hazájukért élnek-halnak.
Csattog a fegyver, dörög az ágyú
És sok derék vitéz földre hull.
Szép hazánkért és nemzetünkért,
Százezrenként ontanak vért.
Nincs ott egyéb a jajszónál
A fegyver csattogásánál.
Halál völgye a csatamező
Idegen föld lesz a temető.
Sok magyar vitéz honvédoknak,
Piros vérek a földön folynak.
Síremléke mindig fennáll,
Ki hazájáért sírba száll.
Sok évvel ezelőtt, amikor
gyűjteményemből először vettem
ki olvasásra ezt az 1914-es siklósi
újságot, és szemem elé tárultak a
Terehegyről név nélkül beküldött
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versek, azoknak az elolvasása
után, rendkívül jó érzés töltötte el
lelkemet. Olyan eltökélt
szándékkal fogalmazódott meg
bennem az a gondolat, hogy e
verseket a megírásának idejéhez
illő alkalommal a közönség elé kell
tárnom, hisz egy tollforgató
terehegyi polgár írta.
A verselőnek fontos volt, hogy a
világháborúval kapcsolatos
véleményét, annak borzalmait, a
vitézül harcoló katonák szüleinek
féltő aggódásait, szomorúságaikat,
hazája iránti szeretetét papírra
vesse, és azokat újságon keresztül
közölje is az embertársaival.
Bizton állíthatom, hogy a terehegyieknek az I. világháború okozta
gondjait, nem csak Terehegyen,
hanem az egész környéken, sőt
még a távolabbi vidékeken is
megismerhették a Siklós című
újság segítségével.
Dezső László

Horvát est

Ebben az évben is kirobbanó sikert
aratott a helyi nemzetiségi önkormányzat rendezésében lebonyolított műsoros est a művelődési
házban. A fellépő csoportok amelyek sorából külön kiemelkedett a mohácsiak busó jelmezes
produkciója - előadásait követően
hajnalig tartó bálon mulatott a
vendégsereg.

Emlékezés a forradalomra
A hagyományoknak megfelelően
az idei évben is a Kitaibel Pál
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adtak műsort
a művelődési házban az 1956-os

forradalomra emlékezve. A színvonalas produkció osztatlan elismerést váltott ki a szépszámú közönség körében, elismerve egyúttal a felkészítők munkáját is.
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Maratoni közmeghallgatás
Nagy örömömre szolgál, hogy
ennyi embert érdekel a város sorsa
kezdte megnyitóját Baksai tamás
polgármester a település új
képviselőtestületének első közmeghallgatásán, november 24-én
délután a művelődési házban. Mint
hozzátette: sok témájuk van,
hosszú lesz a nap. S így is lett, a
közel három és fél órás eszmecserén számtalan téma került
terítékre.
A közmeghallgatáson elsőként az
önkormányzat osztályvezetői
kaptak szót, közülük Albrecht
Ferenc elsőként azokról a
dolgokról adott számot, amelyek a
közelmúltban megvalósultak többek között a kerékpárút bővítés,
új óvodai szárny, új parkolók a
gyógykórháznál -, majd a város
által benyújtott sikeres és eredménytelen pályázatokról, illetve
azokról, melyek közül több még
elbírálásra vár. Az osztályvezető
szólt még a szemétszállítással
kapcsolatos, valamint az üdülőingatlanok átminősítésével kapcsolatos kérdéskörről is. Utóbbi
esetében a jelenlévők megtudhatták, hogy azokat központi
szabályozás alapján nem lehet
átminősíteni lakóingatlanná,
bármennyire szeretné is azt az
önkormányzat.
Képíró Sarolta a pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban elmondta, a
város idei költségvetését eleve úgy
állították össze, hogy tudtak az
adósság elengedésről, s jelenleg a
Gyógyfürdő ZRt-től felvett
hitelből még 83 millió forint
visszafizetése van hátra. Ennek az
összegnek viszont több mint
háromszorosa mintegy 255 millió
forint -, amelynek megnyugtató
megoldása rengeteg energiát
igényelt az első hetekben. A
pénzügyi kérdéskört illetően a
polgármester tájékoztatta a
lakosságot, hogy az előző testület

úgy hagyta itt a költségvetést, hogy
az első féléves beszámolót nem
fogadta, ezért is kérték fel az
Állami Számvevőszéket egy teljes
körű átvilágításra. Mint elhangzott, amennyiben ezzel a feladattal
bármilyen céget bíznának meg, az
súlyos milliókba kerülne a városnak. Dr. Lázár-Bognár Bernadett
aljegyző két rossz hírrel kezdte
beszámolóját: a víkendtelepi
ingatlanadó és a szemétszállítási
díj esetében az előző testület több
hibát követett el, ezek mindenki
számára megfelelő megoldás
kidolgozása már az új grémiumra
vár. Baksai Tamás hozzátette: nem
akarják eltörölni a múltat, a
kedvezményeket a jövő évtől
mindenki igénybe tudja venni, a
szemétszállítási díjmérséklés
pedig már idén, a negyedik
negyedévtől érvényesíthető lesz. A
városvezető a továbbiakban az
elmúlt hónapban végzett tevékenységről szólva elmondta, az
első három hétben gyakorlatilag
tűzoltás folyt, reméli, az év végéig
a felmerült problémákon úrrá
lesznek, a 60 napnál régebbi
tartozások esetében hamarosan
mindenki megkapja a jussát. Az
eredményes tűzoltásban nagy
segítségére van Tiffán Zsolt
országgyűlési képviselő, általa
minden helyre bejut Budapesten.
A polgármester az új testülettel
kapcsolatban elmondta, két
bizottság alakult, a „nagyobb”
pénzügyi, városfejlesztési és
turisztikai Kesjár János, míg a
szociális és ügyrendi Kiss Kálmán
Éva elnökletével tevékenykedik.
Az elnökök röviden be is mutatkoztak, Kesjár János tapasztalatairól szólt, míg Kiss Kálmán
Éva a jövőbeni fejlesztési elképzeléseiről tartott fényképes
beszámolót.
Baksai Tamás a személyi változásokkal kapcsolatban elmondta,

az első, alig ötperces állománygyűlésen megfogalmazott
kritériumok ismeretében hárman
önként távoztak, míg két személytől alkalmatlanság címén
voltak kénytelenek megválni. A
polgármester részletesen indokolta
a Gyógyfürdő ZRt. vezetésében
történt személycserét is. Az új
vezérigazgató, Hegyi Ákos fel is
szólalt a rendezvényen, ismertetve
a közönséggel a terveket és a
lehetőségeket. A fürdő vezetője
mellett a közmeghallgatáson
felszólalt még dr. Péter Iván, a
gyógykórház főigazgatója, egy
pályázatíró cég, valamint a Pécsi
Tudományegyetem felnőttképzési
szakának képviselője, az állatvédő
szervezet jogásza, illetve a város
két alpolgármestere: Remmert
Ferenc és Éva Ferenc is. Utóbbi az
idegenforgalmi adófizetési morállal kapcsolatos hiányosságokra
utalva elmondta, azon mindenképp
változtatni kell. Már csak azért is
túl azon, hogy az gyakorlatilag a
szállásadóknak egy fillérjükbe
nem kerül -, mert minden egyes
befizetett forinthoz az állam 1,5
forintos támogatást ad.
A találkozó befejeződő részében a
helyi közösséget érintő lakossági
kérdésekre
így például a
közterület-felügyelők visszaállítására, nyugdíjasok strandkedvezményére, csapadékvíz
elvezetésre adtak érdemi választ a
városvezetők.

Fogadóórák a
hivatalban
Minden hétfőn 16 - 17-ig
képviselői fogadóórák,
kedden 15 - 16-ig és
16 - 17-ig alpolgármesteri
fogadóóra
szerdán 16 - 17-ig
polgármesteri fogadóóra
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Óvodaavató Egy megvalósult álom
A harkányi óvodában 2014.
október 7-én adták át az új
épületrészt. A projekt uniós
támogatással valósult meg, gyors,
szakszerű irányítással és munkával. Köszönet illeti mindazokat,
akik segítették a megvalósulás
folyamatát.
Köszönet a pályázat benyújtójának
és kivitelezőjének, Harkány Város
Önkormányzatának és mindenkinek, akik bármilyen formában és
módon részesei voltak a folyamatnak, akik európai színvonalú
produktumot hoztak létre.
Te r m é s z e t e s e n k ö s z ö n e t e m
szeretném kifejezni munkatársaimnak, hogy az elmúlt
időszak viszontagságai ellenére
pozitív hozzáállásuk töretlen
maradt, és segítették az óvodai élet
zavartalanságát fenntartani, részt
vettek a helyreállításban, az
átadáshoz szükséges segítséget
biztosították.
Köszönöm a szülők türelmét is, a
gyerekek ünnepi műsorát, az
óvodapedagógusok lelkes felkészítő munkáját.
Igazán szép, tágas, modern
épületszárnyat vehettünk birtokba,
s élvezhetjük annak minden
kényelmét.
Bízom benne, hogy méltó
használói leszünk, s az itt folyó
nevelő-oktatómunka színvonalát
megőrizve mi is „tovább építkezhetünk”.
Hauptmann Ágnes óvodavezető

Több mint 20 éves álma vált valóra
dr. Debreceni Lászlónak a város új,
akupunktúrás és természetgyógyászati centrumának
átadásával, melyre október 31-én
délelőtt került sor.
Mint azt az avatási ceremónián
amelyen rövid műsort adtak a
város zeneiskolájának növendékei
- az intézményvezető elmondta, az
álom valóra a váltását egy sikeres
uniós pályázat tette lehetővé, s a
kivitelezés során számtalan
segítséget kapott még az olykor túl
bürokratikusnak tartott intézményektől is.
Az új gyógyászati központban tíz,
minden igényt kielégítő szobában

összesen 30 vendéget tudnak
fogadni, akiknek kényelméről
további szolgáltatások
többek
között tornaszoba, wellness és
élménymedencék gondoskodnak.
Debreceni László kiemelte, az
intézmény egyedi fűtési, úgynevezett geotermikus rendszerrel
rendelkezik, a szükséges hőmennyiséget 14 szonda biztosítja
Harkány kiváló adottságainak
köszönhetően - mindössze 25
méteres mélységből.
A centrum környezetében az
adottságoknak köszönhetően, a
tervek szerint különböző élményelemekkel is rendelkező park kerül
kialakításra a közeljövőben.

Márton-napi ünnepség az óvodában

Fellépésre várakozva
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Az idei rendezvény a helyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával került lebonyolításra,
amelynek nyitányaként november 11én délelőtt a pécsi Bóbita Bábszínház
tartott előadást Terülj, terülj
asztalkám! címmel a művelődési
házban. A darab hatalmas sikert
aratott az apróságok körében, akik
önfeledten kacagtak minden egyes
vicces jeleneten. A délutáni ünnepség

kezdetén az intézmény apróságai
adtak rövid műsort a szépszámú
közönségnek, majd a város
zeneiskolájának tanulói csillantották
meg tudásukat.
Az ovisok a műsort követően szüleik
és az óvónők kíséretében
apró
lampionokkal kezükben tettek egy
sétát, majd a záróakkordként
meggyújtott máglya körül közös
énekléssel búcsúztak a rendezvénytől.
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Anyakönyv

Egy jól sikerült rendezvény
A hagyományoknak megfelelően
fúvószene köszöntötte a város
német nemzetiségi önkormányzata által rendezett Oktoberfest
résztvevőit a művelődési házban.
A programsorozat a katolikus
templomban tartott szentmisét melyen a hajósi német nemzetiségi
énekkar is közreműködött követően Baksai Endre Tamás
polgármester köszöntőjével vette
kezdetét.

A műsorban a helyi zeneiskola és
óvoda növendékei mellett fellépett
a harkányi német nemzetiségi
önkormányzat énekkara, valamint
a hajósi nemzetiségi önkormányzat ének és tánccsoportja. Az
előadók produkciói - joggal számtalanszor váltották ki a
szépszámú közönség elismerését,
miként az előadásokat követő
bálon is szép sikert aratott a
talpalávalót szolgáltató zenekar.

2014. szeptember hó
Születtek
Horváth Adél 2014. 09. 27.
(Hunyadi utca 08.)
Elhunytak
Molnár Zsuzsanna 2014. 09. 04.
(Harkány, Liszt Ferenc tér 5.)
Rada Sándorné 2014. 09. 10. (Járó
József utca 2/B)
Kucska Márk 2014. 09. 17.
(Harkány, Kossuth Lajos utca 96.)
Bozsák Borbála 2014. 09. 23.
(Harkány, Táncsics utca 66/A.)
Házasságot kötöttek
Lódri Katalin és Szalacsi Gyula
2014. 09. 05.
Herold Andrea és Szabó Balázs
2014. 09. 06.
Szennyai Tímea és Valentai Attila
2014. 09. 06.
Balogh Mária és Jónás János
2014. 09. 18.
2014. október hó
Születtek
Horváth Patrik Bence 2014. 10. 28.
(Hunyadi János utca 22.)
Elhunytak
Molnár Lajos 2014. 10. 14.
(Harkány, Klauzál u.10.)
Házasságot kötöttek
Kálmán Anita és Hóbor Gyula
2014. 10. 25.
Gusztávné Ragályi Csilla
Blanka anyakönyvvezető

Jótékonysági bál

A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik Oktoberfest német nemzetiségi estünket támogatták, a szereplőknek,
felkészítőiknek és minden aktív tagunknak, akik munkájukkal segítették a
rendezvény létrejöttét.
Hazenauerné Staub Erika elnök, Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Belépő vacsorával: 3000 Ft, támogatójegy: 500 Ft. Belépő, támogatójegy vásárlása: az iskola titkárságán: Hajduné Cuba Juditnál.
Támogatójegy vásárlása: Harkány,
Városi Könyvtár, Sportcsarnok.
Várjuk mindazok tombola felajánlásait, akik szeretnék ilyen
formában is támogatni a rendezvényt! (Leadhatják a könyvtárban,
vagy az iskolában.) Szeretnénk
elsősorban a harkányiak segítségét
kérni abban, hogy a bál után
vasárnap, aki úgy gondolja eljönne
segíteni mosogatásban, takarításban,
így is támogatva bennünket. Aki
szívesen feláldozná a vasárnap
délutánját, kérjük, jelezze személyesen, vagy bármelyik elérhetőségünkön!
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
den harkányi megélhessen abból a fejlesztésekből, amiket elkezdünk zárta
szavait Tiffán Zsolt.
Baksai Tamás elmondta: a beruházás
Harkány életében nagyon fontos,
hiszen több olyan erőforrást aknázunk
ki vele, ami a hosszútávú fejlesztési
stratégiát is befodyásolja. Harkány
első embere kifejtette: a projekt
elindulásával a város már életjelet
adott magáról, majd október 12-én
felébredt tetszhalotti állapotából és
kinyitotta szemeit. A hosszú távú
stratégia pedig az, hogy lábra álljon és
elinduljon a maga útján.

Átadták az új
épületszárnyat
Az Európai Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásában közel 1,5
milliárd forintból valósult meg a
Harkányi Gyógyvíz Egészséget adó
és megőrző őselem című projekt. Az
orvosi rendelőkkel és
kezelőhelységekkel, saját konyhával,
büfével valamint kávézóval is
tarkított kórházi szárny vendégekkel
illetve kórházi betegekkel való
feltöltését azonnal elkezdik, mihelyt
jogerőre emelkedik a
használatbavételi engedély
tájékoztatott Hegyi Ákos
projektmenedzser, a kórház gazdasági
vezetője.
A kórház fejlesztése is egy eszköz
arra, hogy az elégedettség
visszatérjen a városba mondta dr.
Péter Iván. A Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház
igazgatója hozzátette: a projekt
tervezett célja, hogy ötévente kétezer
pikkelysömörben szenvedő,
gyógyulni vágyó beteg érkezzen
kísérőjével együtt, mintegy
harmincezer ven-dégéjszakával
gyarapítva Harkány 150-160 ezres
mutatóját.
Dr. Páva Hanna, az egészségügyi
koordinációért és EU-ügyekért felelős
helyettes államtitkár elmondta: ez a
beruházás a gyógyturizmus területén
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is fontos, hiszen a kormány kiemelten
kezeli a gyógyturisztikai kérdéseket.
Tiffán Zsolt kifejezte: Harkány egy
pontja megújult és a város is egy olyan
időszakába lépett, ahol a fejlődés egy
erősen felfelé ívelő pályán indul el.
Mint a fejlesztési minisztérium
kötelékében dolgozó minisztériumi
biztos, biztosít-hatom önöket arról,
hogy a város vezetésével, a kórház és
a fürdő vezetésével folyamatosan
kap-csolatot tartok annak érde-kében,
hogy ne csak itt, a kórházi szárny-ban
történjen meg a megújulás, hanem a
várva várt fejlődés akár a fürdő
esetében is elinduljon.
Az országgyűlési képviselő a
miniszterelnök szavait idézve
hozzátette: Mi vagyunk az első
generáció, akinek megadatott, hogy
most aztán tényleg segítsen.
Elmondta: amikor Magyar-országra
soha nem látott uniós forrás érkezik,
lehetőségünk van és lehetőségünk
kell, hogy legyen továbbfejleszteni
ezt a nagy múltú és csodálatos várost.
A politikus emlékeztetett: azok
számíthatnak fejlesztést támogató
összegekre, akiknek olyan fejlesztési
elképzelésük van, hogy azzal munkahelyet teremtenek.
Nem szabad elfeledkezni azokról a
tisztességes harkányi vállalkozókról,
akik éttermekkel, szállodákkal és
szolgáltatásokkal bővítik Harkány
kínálati palettáját. Fontos, hogy min-

Kórházunk jelentős hazai társulatok közgyűlési
helyszíneként
pályázik
Hegyi Ákos kezdeményezésére dr.
Péter Iván főigazgató úr, az
Önkormányzat, a Gyógyfürdő és a
Tu r i s z t i k a i E g y e s ü l e t k ö z ö s
szándéknyilatkozatban kereste meg a
Fürdőszövetséget és az
Egészségügyi Gazdasági Vezetők
Egyesületét, hogy 2015. évi tavaszi
taggyűléseiket Harkányban tartsák
meg.
Az elképzelés megvalósítaná azt a
régen várt összefogást, hogy a kórház,
a fürdő és a város közösen lépjen fel és
próbálja meg Harkány jó hírét
erősíteni, konferenciákat hozni a
városba.
Mivel mindkét eseményen átlagosan
150 ember vesz rész, így lehetőség
lenne a várost és szolgáltatásait
nagyszámú szakmai és gazdasági
befolyással bíró vezetőkkel megismertetni.

Kapcsolatépítés
háziorvosokkal
November 25-én a Pécsi Háziorvosklub összejövetelén dr. Péter
Iván főigazgató a psoriasis balneoterápiás kezeléséről, és új
épületszárnyunk megnyitásáról tartott
előadást.
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Asztalitenisz
hírek
1. forduló 2014. 09. 19.
Harkány I. - Harkány II. 17:1
Harkány I: Orbán Ferenc 4, Lantos
István 4, Csomor Szabolcs 4, Csomor
Ferenc 3 és a Lantos-Csomor illetve a
Csomor-Orbán páros.
Harkány II: Hajdu Dániel 1
Harkány asztaliteniszezői az
utánpótláskorúak fejlődése miatt idén
két csapatot indítottak a megyei
felnőtt bajnokságban. A fiatalokból
(12-15 évesekből) álló 2. csapat még
nem tudta felvenni a versenyt a tavalyi
bronzérmeseinkkel.
2. forduló 2014. 09. 26.
Harkány I - Dunaszekcső 9:9
Hazai győztesek: Lantos István 3,
Orbán Ferenc 2, Csomor Szabolcs 2
illetve a Tar-Orbán és a LantosCsomor páros.
A tavaly még NB III-ban szereplő
Dunaszekcső csapata ellen a két páros
győzelemnek köszönhetően az első
csapatunk pontot mentett.
Harkány II. Sásd 0:18
3. forduló: 2014. 10. 03.
Harkány I. - Mozsgó II. 16:2
Hazai győztesek: Lantos István 4,
Csomor Szabolcs. 4, Csomor Ferenc.
3, Orbán Ferenc 3, illetve a Csomor
Sz. - Lantos és a Tar Tamás - Orbán
páros.
Az újonc Mozsgó II-nek még szoknia
kell ezt a bajnokságot.
Dunaszekcső II. Harkány II. 13:5
Hazai győztesek: Hajdu Dániel 4,
Nagy Kolos 1
Gratulálunk Daninak, aki a nehezen
megszerzett első mérkőzése után
szárnyalt és ez meghozta számára az
első 100%-os eredményt.
4. forduló: 2014. 10. 10.
Harkány I. - Beremend 10:8
Hazai győztesek: Csomor Szabolcs 4,
Lantos István 2, Tar Tamás 2, Csomor
Ferenc 1, illetve az Orbán - Tar páros.
A rendkívül kiélezett mérkőzésen Tar
Tamás hadrendbe állítása sikerre
vezette első csapatunkat.
5. forduló: 2014. 10. 17.
Harkány I. - TÜKE SE II. 5:13
Hazai győztesek: Lantos István 2,
Orbán Ferenc 1, Csomor Szabolcs 1 és
az Orbán - Tar páros.

Sportesemények,
rendezvények

A TÜKE SE csapata legerősebb
felállásban játszott, így a hazai
csapatnak sajnos nem maradt esélye a
győzelemre.
Harkány II - Mozsgó II. 8:10
Harkány: Hajdu Dániel 3, Hekler
Máté 2, Nagy Kolos 1 és a KöpösdiPanghy, Hekler-Hajdu páros.
A fiatalok szépen kezdtek, 8:3-ra
húztak el az ellenféltől. Sajnos a
véghajrában mentálisan elfáradtak.
De pontosan az ilyen típusú vereségek
elkerülése és a rutinszerzés állt az ő
bajnoki szerepeltetésük hátterében.
Mindenesetre az eredmény biztató a
tavaszi idényre nézve.

November 26. 17.30 óra Harkány I.Mohácsi TE. III. asztalitenisz
mérkőzés
December 3. 17.30 óra Harkány I.Mágocs asztalitenisz mérkőzés
December 06-07. „Mikulás Kupa”
teremlabdarúgó torna
December 10. 17.30 óra Harkány I.Dunaszekcső asztalitenisz mérkőzés
December 27. 10.00 óra Női teremlabdarúgó torna

Galambkiállítás
A hagyománynak megfelelően idén is
a városi sportcsarnok adott otthont a
nemzetközi galamb és kisállat
kiállításnak, amelyen ezúttal hét
ország tenyésztői vettek részt.

6. forduló: 2014.10.24.
Harkány I. - Mágocs 5:13
Hazai győztesek: Lantos István 2,
Csomor Szabolcs 1, Orbán Ferenc1,
illetve a Lantos - Csomor páros.
A tavalyi bajnok Mágocs csapata ellen
Harkánynak most csak a mellékszerep
jutott.
Kozármisleny - Harkány II. 17:1
Hazai győztes: Hajdu Dániel
Sajnos, mint az előző fordulóknál,
most sem tudtuk a rengeteg nyert
szettet mérkőzésre váltani. Viszont
látványos a fejlődés technikai
értelemben.
7. forduló: 2014. 10. 31.
Harkány I. - Dombóvár 5:13
Hazai győztesek: Lantos István 2,
Csomor Szabolcs 2, illetve a TarOrbán páros.
A két évvel ezelőtti bajnokcsapat
legjobb formáját /és játékosait/ hozva
gyűjtötte be a két pontot.
Harkány II. Dombóvár 2:16.
Hazai győztesek: Vass Anett 1, Hajdu
Dániel 1.
A fiatalok bár az eredmény nem ezt
mutatja- szépen helytálltak a sokkal
esélyesebb ellenféllel szemben. De
ami még ennél is fontosabb, hogy
Vass Anett az első harkányi színekben
játszó hölgy, aki bajnoki mérkőzést
tudott nyerni a felnőtt megyei
bajnokságban. Gratulálunk!
Köpösdi sporttárs

A kiállított szárnyasok közül ebben az
évben a zsűri 127 példányt tartott
elismerésre méltónak, közülük a
Kiállítás győztes címet Fehér Nándor
tenyésztő magyar csirkegalambja
nyerte el.

38. Harkányi
Tenkes Kupa
Nemzetközi
Sakkverseny
A hagyományoknak megfelelően az
idei évben is két csoportban, svájci
rendszerben rendezik meg az
összecsapást november 21. és 27.
között a város művelődési házában.
A verseny hagyományos (lassú
játszmák) jellegű.
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Őszi bajnok lett az
U 21-es csapat
Az idei évben ért össze a csapat,
ennek köszönhető a jó teljesítmény, mondta el Varga Attila
edző, aki második éve irányítja a
fiatalokat. Mint megtudtuk, a
csapat átlagéletkora 17 év, s a
gárdából többen „besegítenek” a
fiatalabb korosztályos bajnokságban szereplő, Markotics Zsolt
irányította együttesnek, míg a
mutatott teljesítményük alapján
négyen az első csapatban is
rendszeresen játéklehetőséget
kapnak.
Mint megtudtuk, az eddig
lejátszott tíz mérkőzésből hetet
megnyertek, s két döntetlen mellett
mindössze egy vereséget könyvelhettek el. A csapat 44 rúgott
góllal és 24 kapottal áll a tabella
élén. A tréner hozzátette, noha a
második helyen álló felsőszentmártoni gárda kettő mérkőzéssel kevesebbet játszott, ám
abban az esetben sem tudják a
harkányiakat behozni, ha azokat
mind megnyerik, ugyanis a két
csapat között jelenleg 9 pont a
különbség.
A megnyerő fölényben szerepet
játszik, hogy a csapat az őszi
forduló utolsó mérkőzését is
megnyerte, méghozzá idegenben,
a Mozsgó SE gárdájával szemben.
Ha a csapat tavasszal is hasonló
eredményességgel küzd, úgy jó
eséllyel indulhat a rá-játszásban az
első négy hely egyikéért...

Ebből sem lett gól!
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Első harkányi paraúszó
aranyérem!
Harkány úszósport életében még
nem született hasonló siker, mint
amilyen október utolsó
napjaiban Érsekújváron, ahol
Tihanyi Patrik paraúszó, a város
diáksport egyesületének
versenyzője a szlovák paralimpiai szövetség meghívására
vett részt.
Az ifjú tehetség (S9-es kategória)
tíz versenyszámban lépett rajtkőre,
s ebből kilenc alkalommal
dobogós helyen végzett. Patrik
Harkány úszósportjának
történetében elsőként állhatott a
dobogó legmagasabb fokára,
ugyanis mindenkit maga mögé
utasítva a 100 méteres pillangóúszásban az első helyen végzett.
Nemes János vezetőedző versenyzője az aranyérem mellett
további hét ezüst, illetve egy
bronzérmet is magáénak tudhat,
ezzel is öregbítve Harkány város
hírnevét.

A paraversennyel párhuzamosan
zajló 20. Delfin Kupán a város
diáksport egyesületének
versenyzői közül Reisz Bálint 100
m vegyes úszásban második, 50
pillangón 3., 50 gyorson és háton
negyedik helyezést ért el.
Ahman Bence 100 m vegyesen és
gyorson 3., 50 pillangón ötödik
lett. Spándli Dominik kiváló
versenyzéssel, tehetségét
megcsillantva 100 és 400 gyorson
negyedik, míg 100 méter vegyes
úszásban 5. helyezést szerzett.
Nemes János vezetőedző tájékoztatása szerint a megmérettetésen résztvevő csapatból a
mutatott teljesítménye alapján
dicséretet érdemel Lukács Luca,
Krutek Csenge, Hoffmann Gréta,
Csontos Réka, Kuszinger Áron és
Sipos Dominik.
Az újság szerkesztősége ezúton
is gratulál az ifjú úszónak
történelmi sikeréhez!
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Készülődés az ünnepekre
November derekán már sokan azon
gondolkodnak: milyen legyen az
idei karácsony? Kinek mi kerüljön
karácsonyfa alá, milyen
finomságok kápráztassák el a
családtagokat, rokonokat.
Maradjon a hagyományos menü,
vagy próbáljunk ki valami újat?
Hogyan terítsünk, milyen legyen a
felöltöztetett karácsonyfa színvilága?
Az üzletek már reklámozzák a
legújabb díszeket. Elárasztanak
bennünket sok giccses áruval is.
Tu d o m : í z l é s e k é s p o f o n o k
különbözőek. Én mégis azt tartom
szebb dísznek, amit saját kezűleg
készítünk el. Lehet egyszerű képet
varázsolni, a fenyőtobozokból.
Fehérre fújhatjuk műhóval például.
Készíthetünk kukoricacsuhéból
angyalkákat, szívecskéket.
Ha pattogatott kukoricát felfűzünk
szép girlandot kapunk.
Ha a diót aranyszínű spray-vel
lefújjuk, kész az aranydiónk, ragyoghatnak a fán.
Aki ügyesen bánik a tűvel, cérnával,
textilfigurákkal egészítheti ki
kollekcióját. Érdemes egyszerű
formákat választani: szív, kör, maci,
cipő, amit könnyen kibélelhetünk
szivaccsal, vattával.
A papírból készített hópelyhek,
kismadarak igazán szépek.
A térbeli origami figurák igaz kis
ügyességet igényelnek, de nem
kivitelezhetetlenek.
Vékonyan szeletelt falapocskákra,
temperával festeni lehet különböző
téli motívumokat. Kis lyukakat
fúrunk bele és máris akár rafia
kötözővel függeszthetjük a fára.
Vastagabb fonalmaradékból igazán
gyorsan elkészülhet a babácska.
Ki ne ismerné a pom-pom gömböt?
Ha különböző színűek még vidámabb
lesz a hangulat.
Nem feledkezhetünk el a klasszikus
ehető díszekről: a mézeskalács
figurákról!

Ebben az a jó, hogy a család apraja is
részt vehet, mert együtt sütni,
díszíteni jó. A készülődés, a
ráhangolódás a legszebb az egészben.
És az illata, ami elárasztja a szobát:
méz, fahéj, narancs, csakis karácsonyi
kellék.
Mi magunk is készíthetünk ünnepi
asztaldíszt. Egyik kedvencem a
nádszárak közepébe helyezett
gyertyák, melyeket szép szatén
szalaggal fogunk közre. Vagy
ugyanez készülhet fahéjdarabokból,
közel azonos vastagságú ágdarabokból.
Ha az alma közepébe tesszük a
gyertyát és kis fenyőágacskákkal
rakjuk körbe, kész az újabb asztaldísz.
Talán a legnagyobb gond az
ajándékozás. Mi legyen ez? A
gyerekek személyes dolgoknak
örülnek a legjobban, pedig ünnepre az
egyik legmaradandóbb a könyv.
Mégsem az áll a favoritok között. Ha
lányoknak, fiúknak egyedi
telefontartót készítünk filcből érdekes
applikációval
máris örömet
szerezhetünk. Jó a társasjáték mi is
játszhatunk együtt a gyerekekkel,
unokával.
A különböző plüssfigurák, magunk
által varrt állatok biztos sikert aratnak.
Apunak, anyunak, ro-konoknak
adható finom lekvár, befőtt,
savanyúság, házi pálinka, bor. Mivel
egyre több férfi jártas a konyhában,
szeret grillezni, miért ne kaphatna
ajándékba kötényt tőlünk?
Azt hiszem a házi sütemény sem rossz
ötlet. Nem kerülnek egy vagyonba,
mégis finomak. Nem is a pénzbeli
érték a mérvadó, hanem az, hogy mi
magunk készítettük szívből és nagy
szeretettel.

A Városi könyvtár
hírei
Továbbra is tart a leselejtezett
könyvek vására. Válogasson kedvére,
szépirodalmi, gyermek- és
szakkönyveinkből.
Folyamatosan bővülő készlettel
várjuk Önöket.
Ha otthonában vannak olyan
feleslegessé vált könyvek, színes
folyóiratok, amelyeket szívesen
odaadna a könyvtárunk részére,
kérjük jelezze felénk!
Előre is köszönjük!

Nyitva tartás:
Hétfőtől csütörtökig: 9.45 - 12.00,
13.00 - 17.45
Péntek: 10.00 - 14.00
Szombat, vasárnap zárva!
Elérhetőségeink:
Telefon: 72/580-116
e.mail:
konyvtar.harkany@freemail.hu
facebook: Harkány Városi Könyvtár

Figyelem!
A könyvtárban a fénymásolás, és a
faxolás mellett már scannelni is
lehet!

Válogatás a Városi
Könyvtár
új könyveiből

Kedves Olvasóink!
Mindenkinek kellemes, izgalom teli
készülődést kívánok. Teljenek az
ünnepeik örömben, békességben,
szeretetben.
Hári Józsefné
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