
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
HAVI LAPJAHírek

Harkányi
www.harkany.hu

Biztos alapok 
a jövőre nézve
Lévai Miklóssal beszélgettünk

1. oldal

Tudnivalók az önkor-
mányzati választásokról

4. oldal

A királyi pár Harkányban
8. oldal

Tájékoztató 
a tanévkezdésről

5. oldal

Ajánló

Szám: XXVI/ 2014/ 8
2014. augusztus

Első szent királyunk ünnepe több, mint meg-
emlékezés, össznépi kivonulás és bárgyú, 
elvtelen összeborulás. Augusztus 20. maga 

A harkányiak többsége közvetve vagy közvet-
lenül a turizmusból él, a városban az elmúlt 
évben – fele-fele arányban – 300 ezer vendé-
géjszakát bonyolítottak le a kereskedelmi és 
a magánszálláshelyek. A múlt tanulságaival, 
illetve a jövővel kapcsolatban Lévai Miklóst, 
a TDM vezetőjét kérdeztük.

Az elmúlt néhány év válságos volt, a turisz-
tikai forgalom soha nem látott mélyrepülést 
szenvedett el. A fürdő évek óta elmaradó fej-
lesztése mára olyan versenyhátrány, melyet 
nem tudnak az egyes önálló beruházások sem 
helyettesíteni. Szinte erejükön felül küzdenek 
a szállásadók – Harkányban több mint 100 
színvonalas magánszálláshely kínálja szolgál-

MAGYARORSZÁG: 
született 
augusztus 20-án

Biztos alapok a jövőre nézve

az ünnep. Egy nemzet születéséé, ami végre 
országgá érett a történelem viharában. Jelké-
pe, szimbóluma egy olyan embertömegnek, 
amelyet ezerszer akart magából kitaszítani 
a világ!

Egy leheletnyi csendben, Isten csodáján és egy 
nagy ember bölcsességén múlott az, hogy él 
nemzet e hazán, amit magyarnak hívhatunk 
ma is. 

Bölcsesség, szerencse és jóakarat voltak a sa-
rokkövei ennek a magyar csodának. Ne feled-
jük, mindannyian örökösei, felelősei vagyunk 
ennek a varázsnak, amit ma népnek, nemzet-
nek, hazának nevezhetünk!

Legyen számunkra példa ez az összekapasz-
kodás, ami megtartani hivatott embereket, 
családokat, népet és a hazát! Nem szabad 
bomlasztani, acsarkodni, pártoskodni, külö-
nösen ezen az Istentől megáldott napon!

(folytatás a 3. oldalon)

Kardot csörtetünk gyakorta egymás ellen ki-
sebb vagy nagyobb, vélt vagy valós ürügyek 
okán. De ne feledjük: a saját vérünk apad 
minden csapás nyomán! Nem gyengíteni, ha-
nem gyarapítani kell ezt a történelmi múltja 
alapján sokkal több megbecsülésre érdemes 
hazát, s nem tovább csonkítani önmagunk 
keze által is!

Ha országról beszélünk, akkor mondhatunk 
családokat, városokat, hiszen önmagunkról, 
Harkányról is szólunk.

Nagy felelősség az, mit több, mint ezer éve 
első szent királyunk a nyakunkba rakott. Én 
a megmaradás, a gyarapodás és ennek a múl-
hatatlan felelősségnek a szellemében – amit 
jelképez ez az ünnep - kívánok derűs napokat 
minden harkányinak, nem csak augusztus 
20-án!

Dr. Imri Sándor
polgármester

tatásait a meglévő hotelek és panziók mellett 
-, a vendéglősök, hogy talpon tudjanak ma-
radni úgy, hogy mindeközben a helyi gon-
dokból a vendégek ne vegyenek észre semmit. 
Csak szemléltetésképpen néhány adat: a ha-
zai gyógy- és termálfürdők, illetve szállodák 
2001-2004 között, három év alatt közel 30 
milliárd forint támogatást nyertek, elsősorban 
rekonstrukcióra. Lényegében minden ismert, 
jelentősebb turisztikai vonzerőt képviselő für-
dő megújult. Sajnos, városunk nem tudott 
ezzel a lehetőséggel élni, mert akkor nem állt 
rendelkezésre a szükséges önerő.

Ez a régmúlt. Ugyanakkor a Termál Online 
Magyarország közelmúltban nyilvánosságra 

hozott adatai szerint, mely a 2013-as árbevé-
telük alapján rangsorolta a termálfürdőket, 
a listán a harkányi gyógyfürdő a kilencedik 
helyen végzett a 884 millió forintos éves árbe-
vételével…
A verseny óriási, miközben a dél-dunántúli 
régióba érkező turisták száma évek óta csök-
ken, vagy stagnál, ebben a helyzetben kell a 
szolgáltatóknak, a harkányi fürdőnek, a szál-
lásadóknak és éttermeknek is helyt állniuk. 
Az elmúlt két évben megvalósult 100 millió 
forintos beruházás létrehozta azokat az ala-
pokat, melyeken a további marketing munka 
épülhet, de létrehozott konkrét fi zikai infra-
struktúrát is. A harkányiak birtokukba vették 



A nyár meg a dereka
Nosztalgia. Nem tudom, miért, de ez a szó 
jutott eszembe. Talán azért, mert az ember 
hajlamos a távoli, elmúlt dolgok után sóvá-
rogni? Ülök a gép előtt, és révetegen tekintek 
magam elé. Augusztusról kellene írni, legalább 
egy fl ekket. De mit?

Hogy ez az a hónap, amely Julius Caesar foga-
dott fi áról kapta a nevét még annak életében? 
Hogy ebben a hónapban emlékezünk I. Ist-
ván király temetésének és szentté avatásának 
évfordulójára? Az olyan tudományos volna.

Marad a mindent megszépítő messzeség, a 
régen volt gyerekkor? Amikor ilyentájt még 
nem gondoltunk a szép lassan közelgő is-
kolaszezonra? Gondolt a fene! Egész nap a 
strandon lógtunk, esténként pedig – mozi 
után - valamelyik szórakozóhelyen múlattuk 
az időt. Hja, és „feszt” csajoztunk.

Apropó, mozi! A közösségi élet egyik megha-
tározó színtere volt, ahol óriási bekiabálások 
kísértek minden egyes fi lmszakadást. Atya-
világ! Micsoda ízes megjegyzések születtek 
szerencsétlen gépész étkezési szokásaira! Ka-
maszkorunk legszebb nyarai ebben a három 
plusz egyes – strand, mozi, csehók + csajok 
- körforgásban teltek. De ezzel ez is kimerült, 
mint téma, hiszen adomázni, sztorizgatni ab-
ban a körben lehet igazán, amelyikkel mindazt 
közösen átéltük.

Persze ha nosztalgiázunk, illik arról is szót 
ejteni, hogy a strandon akkoriban szinte 
egy zsebkendőt nem lehetett leejteni, any-
nyian voltak, miként a vendéglátó egységek 
is éjszakánként telt házzal üzemeltek. És nem 
zavart senkit, ha két egymás mellett lévő kert-

helyiségben is élőzene volt. Még akkor sem, 
ha történetesen egyikben cigányzene szólt, 
a másikban pedig Kőnig Zoliék nyomatták 
a rock and rollt.

Könnyű volt akkor! – mondhatja egy ma 30 
éves, a vendéglátásban érdekelt vállalkozó.
Könnyű? Hm. Igaz, ami igaz, „sikk” volt a 
különböző cégeknek, vállalatoknak Harkány-
ban üdülőt építeni, fenntartani, a termelőszö-
vetkezetek csoportosan küldték gyógyulni, 
kikapcsolódni a tagságot. No, és az egykori 
„endékásoknak” mi a nyugatot jelentettük, a 
valódi nyugatosok pedig egy heti bérükből 
egy hónapig dőzsölhettek…

A téeszek azóta eltűntek, és amúgy is minden 
megváltozott. A turizmus boldoggá, gazdaggá 
tesz amorf elképzelés mentén 3200 település 
küzd a túlélésért, „fesztiválországgá” lettünk. 
Kényszerrendezvények hada lépett színre a 
vendégfogás reményében. De ezt inkább hagy-
juk, hiszen úgyis – mint mindig – a végén a 
pénzhez jutunk!

Való igaz, egykor nem az volt a kérdés, hogy 
10 vagy 20 dekát vegyünk a világ egyik legron-
dább, szálkamentes halából, a hekkből, hanem 
az, hogy hány darabot, miként egy négyzetmé-
ter kisfröccs, egy „kocka sör” kifi zetése sem 
jelentett problémát a baráti társaságnak. S ez 
utóbbi a lényeg, a baráti társaság, nem pedig 
az, hogy 1980-hoz viszonyítva háromszázhat-
vanszor annyiba kerül ma egy láda sör. Mert 
egykor voltak baráti társaságok, míg ma mind 
több, a „buta telefonját” nyomkodó, magányos 
egyént látni mindenfelé. Ők a virtuális tér 
baráti(?) közösségének – ma egyre inkább 
gpoy - tagjai. Akik ahhoz is ostobák, hogy 

tudják, ami egyszer felkerül a világhálóra, az 
ott is marad. Ezeket az egyedeket a magam 
részéről akkor tudnám emberszámba venni, 
ha a náluk okosabb gépet tudást adó könyvre 
cserélnék. Jó, nem kell, mondjuk Stefan Zweiget 
látnom, de legalább egy Rejtőt!

Ezeknél a „felhőlovagoknál” és balerináknál 
már a kapcsolatok is virtuálisan születnek. Istók 
zötty, már várom azt az applikációt, amellyel 
egymástól több ezer kilométerre lévő egyének 
„családi életet” élhetnek.

- Akarsz gyereket, akkor nyomj egy entert!
- Jó, de fi únk legyen vagy lányunk?
- Amelyik kevesebbet sír.
- Megőrültél? Azt az F10-zel és az F11-gyel 
szabályozhatod!
- Ikrek lehetnek?
- Aha.
- Akkor CTRL-C, CTRL-V!
- Nehogy már elsőre ötöst!
- Oké! CTRL-X.

Az a baj, hogy mindez már cseppet sem LOL, 
avagy ROFL, sokkal inkább siralmas…

Tehát inkább a nosztalgia! Így a nyár derekán 
jó visszagondolni az egykori dolgokra, amikor 
élményszámba ment például megérinteni az 
épp soros, a napon, s nem szoláriumban lebar-
nult barátnő karcsú derekát. (A többit fedje a 
fülledt harkányi éjszakák jótékony homálya!) 
Jó, mert az valódi és emberi volt. Ha pedig az a 
derék ma netán egy időközben „oldalbordává” 
vált hölgyét jelenti, az még emberibb. Még 
ha az a derék mára netán cseppet vesztett is 
a karcsúságából… 

(kj)
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(folytatás a 3. oldalon)

a játszótereket és fitnesz parkot, a várost el-
csúfító beton helyén ma szökőkút csobog, és 
újra működik a Harka kút. A művelődési ház 
épületében gyerekfoglalkoztató terem szintén 
nem csak az ide érkező turistákat szolgálja. A 
Harkányi Turisztikai Egyesület jelentős esz-
köz- és infrastrukturális fejlesztést valósított 
meg, melyeket átadott működtetésre részint a 
harkányi fürdőnek (lásd strandjátékokat pél-
dául a gyermekmedencénél), részint a városi 
önkormányzatnak (játszóterek, szökőkutak, 
gyerekfoglalkoztató, köztéri kamerarendszer, 
padok), és vannak olyan sportszerek is, ame-
lyeket a tagjainak adott át szerződéssel, azért, 
hogy azokkal - kerékpár, roller - az ide érke-
zők minél szélesebb körben találkozzanak.

Marketing.
Jelentős összeget, mintegy 40 millió forin-
tot fordítottunk a marketing akciókra. Eb-
ből erőteljes on-line marketing, megújított 
weblap, valamint hazai és határmenti célzott 
népszerűsítő kampányok valósultak meg. 
Ennek keretében számos kiadvány látott 
napvilágot, több európai nyelven. Óriáspla-
kátokon, hirdetőtáblákon, menetrendszerinti 
buszjáratokon is hirdetjük a fürdővárost és 
annak konkrét turisztikai ajánlatait. Népsze-
rűek voltak a közvetlen külföldi partnerme-
gkeresések és megjelenések is, így például 
Belgrádban és Zágrábban. Az egyesület több 
rendezvényen megjelent a szomszédos horvát 
és szerb területeken, turisztikai kapcsolato-
kat épít, és erőfeszítéseket tesz azért, hogy a 
német és cseh piac, melyek eddig a stabilitást 
jelentették, megmaradjanak. A hazai kam-
pány súlyponti városai Pécs, Székesfehérvár, 
Budapest és Kecskemét voltak. A projekt 
megvalósítása alatt, részben ahhoz kapcso-
lódóan, de azon messze túlmutatóan elin-
dult elsősorban a gyógyturisztikai piacépítés, 
a Harkányi Turisztikai Egyesület, Harkány 
Város Önkormányzata, a Pécsi Tudomány-
egyetem Orvostudományi Kara és a Baranya 
Megyei Önkormányzat, valamint a Robinson 
Tours Utazási Iroda, a ROSATOM és a ZATO 
szövetségek együttműködésével. A kétéves 
folyamat eredményeként partnerségi szerző-
dést írtak alá a Baranya Megyei Önkormány-
zat és az Orosz Föderáció zárt atomvárosai, 

a ZATO. Több study tour (tanulmányút) is 
megvalósult, ennek eredményeként megje-
lentek az első orosz fizetővendégek Harkány-
ban. A hozzánk betérő vendégek, a visszajáró 
törzsvendégek is örömmel forgatják a Har-
kányt bemutató útikönyvet, ami feldolgozza 
a fürdőváros történetét, sétára hív, praktikus 
információt ad Harkányról és a szűkebb tér-
ségről.

A város népszerűsítését szolgálják a különböző 
rendezvények is, melyekből a TDM is kiveszi 
a részét, sőt!
 2012-ben indult útjára a Harkányi boszor-
kányságok fesztivál, de például az egyesület 
aktív tagjai adtak helyszínt a Harkányi zenés, 
táncos esték programsorozatnak, mely 14 hé-
ten át jelentett előre meghirdetett tartalmas 
eseményt a harkányi lakosoknak és szálló-
vendégeknek egyaránt. Mindezek Harkány 
fürdővárosi arculatát erősítik, másrészt az 
üdülővendégek szabadidejének hasznos eltöl-
tését, szórakozását szolgálják. Mind a helyi la-
kosok, mind a fürdővárosban nyaralók öröm-
mel vették használatba a Zsigmondy Vilmos 
sétányon és a Kossuth u. 2. sz. alatt elkészült 
játszótereket, valamint a Zsigmondy Vilmos 
sétányon a felnőtt fitnesz parkot. Az egyesü-
leti önfenntartást, egyúttal a partnerek által 
kínálható újabb szabadidős programajánlatot 
jelentenek a megvásárolt kerékpárok, rollerek, 

ezek elektromos változatai, valamint bringó 
hintók. A rendezvények háttér infrastruktú-
rájának beszerzése is megvalósult, így ren-
dezvényi faházakat, melegítő gázlámpákat, 
külső térben használható hangtechnikai esz-
közöket is beszereztünk. Ezeket az egyesület 
részben maga üzemelteti, részben egyesületi 
tagjai számára teszi hozzáférhetővé. A projekt 
legelső beruházásaként a strand gyermek-
medencéjében strandjátékokat helyeztek el. 
Már az első évben garantált programokkal a 
hét minden napjára kínáltunk érdekes elfog-
laltságot, környékbeli kirándulást. Önkéntes 
diákok és tanárok bevonásával segítettük a 
nyári szezonban a strand animációt. A projekt 
keretében több olyan előremutató tevékeny-
ség indult el, amely segíti a tartalmas szakmai 
munkát, és amelyből több újabb jövőbeli fej-
lesztés indulhat el. Elkészült a harkányi ven-
dég-elégedettségi felmérés dr. Orosdy Béla 
közgazdász kandidátus vezetésével, amiből 
kitűnik, hogy átlagban a vendégek 80%-a 
távozott elégedetten Harkányból. A helyi 
termékfejlesztési tanulmánnyal karöltve ez 
megmutatja a szakmának azokat a legfőbb 
beavatkozási pontokat, amelyekkel hosszú 
távú fejlődés érhető el.

Új elképzelések?
Kifejlesztettük a harkányi turisztikai kártyát, 
és az azt működtető rendszert (hardver és 
szoftver) is. A turisztikai kártyán ma már 
olyan jelentős kedvezmény is szerepel, mint 
például a harkányi gyógyfürdőbelépő árából 
20% kedvezmény, mely már alkalmas valódi 
érdeklődés felkeltésére. A kártya, ha elkezd 
működni, a tagoknak vendéget hozhat, hiszen 
aki ennek részese, az megjelenik a kártyához 
adott ajánlatban, de a turisták ide csábítá-
sában is szerepe lehet. Mindent összevetve 
elmondhatom, hogy az alapok biztosak, az 
előrelépéshez, Harkány egykori jó hírének, 
a fürdő és a víz patinájának helyreállításához 
azonban még további kemény munkára van 
szükség. 

(kj)
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Születtek 
Matisa András 2014. június 17. 
  (Harkány, Ságvári utca 38.)
Kis-Marics Marcel 2014. június 23. 
  (Harkány, Kossuth Lajos utca 67/B)
Zlatics Petrik 2014.június 25. 
  (Harkány, Nevelők útja 14.)
Zlatics Zorán 2014.június 25. 
  (Harkány, Nevelők útja 14.)

Elhunytak
Koós Gábor 2014. június 15. 
  (Harkány, Than Károly utca 19/B)
Schmidt Henrik 2014.július 07. 
  (Harkány, Kőrösi Csoma Sándor utca 2.)
Balogh Attila 2014. július 08. 
  (Harkány, Petőfi u. 81.)
Márkovics Pálné 2014. július 14. 
  (Siklós, Kassai utca 37.)
Csicsa Attiláné 2014. július 17. 
  (Harkány, Táncsics M. utca 39.)
Garai Istvánné 2014. július 20. 
  (Siklós, Korvin Ottó utca 5.)
Gyenis Magdolna 2014. július 21. 
  (Harkány, Alkotmány utca 16.)
Magyar Mihályné 2014. július 27. 
  (Harkány, Nagyhegy utca 2.)
Dr. Erdős Rózsa 2014. július 27. 
  (Dunaújváros, Vasmű utca 43.)

Házasságot kötöttek
július 04. Kővári Ingrid és Pedrovácz Norbert
július 12. Kovács Zita és Biliczki Attila
július 12. Mátyus Mirella és Nagy József
július 19. Zékány Kinga és Deresi Gergő

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető

Anyakönyv

Fogadóórák 
szeptemberben

Dr. Imri Sándor polgármester fogadóórája:
2014. szeptember 3. (szerda) 15.00-17.00

Vargáné Kovács Mária 
alpolgármester fogadóórája:
2014. szeptember 10. (szerda) 15.00-17.00

Dr. Bíró Károly jegyző fogadóórái:
2014. szeptember 03. (szerda) 08.00-12.00
2014. szeptember 10. (szerda) 08.00-12.00
2014. szeptember 17. (szerda) 08.00-12.00
2014. szeptember 24. (szerda) 08.00-12.00

2014-ben immáron harmadszor fog választani 
az ország október 12-én.  
Voksolhattunk már az ország vezetőire és azok-
ra is, akik az egyesített Európában hivatottak 
képviselni nemzetünket. Most a helyi és megyei 
hatalomban való képviseletéről hivatott dönte-
ni „az Isten adta nép”. Ezeken a szavazásokon 
a megszokottakhoz képest számos újítással 
szembesülhetett a reményteljes szavazó! Így 
lesz ez most is? –kérdeztük dr. Bíró Károlyt, a 
város jegyzőjét.
Az októberi választásokon is az ajánlások rend-
szerének megváltoztatása a legszembetűnőbb. 
Most sem lesznek kopogtató cédulák, hanem 
ajánlóíveken támogathatja a polgár a neki 
kívánatos személyeket. Ráadásul lehetőségük 
van több jelölt egy idejű a választáson való in-
dulásának elősegítésére is. Az íveket augusztus 
25-től szeptember 8-ig lehet a helyi választási 
irodában igényelni az indulók részére. A jelöl-
teknek szeptember 8-án 16 óráig kell leadni 
a megfelelő számú ajánlásokat, amelyen az 
ajánló neve, személyi száma és aláírása kell, 
hogy szerepeljen.
Szavazásra csak azok jogosultak, akik helyben 
élő nagykorú magyar állampolgárok, illetve 
ideiglenes lakóhellyel rendelkezők, akik kérték 
átjelentkezésüket az állandó lakóhelyük polgár-
mesteri hivatalától és természetesen nincsenek 
a közügyek gyakorlásától eltiltva. Jelöltként 
viszont bárki indulhat, aki választójoggal és 
magyarországi lakóhellyel rendelkezik. Képvi-
selő jelöltként a szavazók egy, míg polgármester 
jelöltként három százalékos érvényes ajánlása 
szükséges. Természetesen külön íveket adunk 
ki mindkét tisztség ajánlásához. Fontos tudni, 
hogy nem gyűjthető aláírás tömegközlekedési 
eszközön, munkahelyen, EÜ: intézményekben 
és a fegyveres testületeknél. Egy-egy listáról 
hat képviselő és egy polgármester fog megvá-
lasztásra kerülni egyszerű szavazattöbbséggel. 
Ezért csak hat jelöltre lehet voksolni, ha ennél 
több x kerül a lapra, az már érvénytelen, de 
kevesebbre lehet. Fontosnak tartanám elmon-
dani, hogy néhány utca polgárai a leterheltség 
kiegyenlítése jegyében más szavazókörben fog-
nak szavazni, mint eddig. Ezért külön kérem, 
hogy az augusztus 25-ig kiérkező értesítéseket 
mindenki alaposan nézze át!
Harkányban a törvény szerint két nemzeti-
ségre, a horvát és német nemzetiségi önkor-
mányzatra lehet voksolnia azoknak, akik a 
nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek. (A 
népszámláláskor minimum 30 főnek kellett az 
adott nemzetiséghez tartozónak vallania magát 
az induláshoz.) Számukra külön szavazókört 
jelöltünk ki az egykori Bolgár Múzeumban. A 
névjegyzékbe való felvételhez a szavazást meg-
előző harmincnegyedik napig van lehetőség. 
Itt az országos listára is voksolhat az érintett. 

A választópolgárok számára az önkormány-
zati választási rendszer teszi lehetővé, hogy 
lakóhelyükön az a jelölt legyen a polgármester 
vagy a képviselőtestület tagja, akit a legalkal-
masabbnak találnak arra, hogy a település és 
az ott élők érdekeit képviselje.

Ne feledjük! Ez bizony nem kis döntés a fürdő-
város életében! Ne feledjük: az idei döntés már 
nem négy, hanem öt évre szól az eddigiekkel 
ellentétben!
Hiszen az évek hiába rakódtak egymásra. 
Rendszerek és politikai érák. Politikusok és 
gazdasági messiások. Derű és borúlátás úgy 
váltották egymást, mint az évszakok. De a 
fürdő marad. Megmarad megélhetésnek és a 
jövőbe mutató reménységnek a harkányiaknak 
bizton még hosszú évszázadokra is. Mert a 
víz továbbra is meleg és kénes, s a kisvárost 
reggelente továbbra is elborítja a nekünk oly 
kedves és megszokott záptojás szag. amit meg-
tapasztalhat és megszerethet az, aki erre a tájra 
téved. És ezernyi élménnyel gazdagodva térhet 
haza, hogy egyszer ismét visszatérjen. Mert 
ezt a csodát nem tudja senki hátára venni és 
messzi vidékre szaladni vele. Mint ahogy a 
vízzel együtt járó öröm és teher is helyben 
megmaradt., de derülátó optimizmussal vissza-
várja vendégeit. Most dönthetünk arról, hogy 
egy levitézlett, önmagát minősítő múltat vagy 
a reményteljes jelent vigyük tovább, immáron 
öt esztendőre!
Ne a múltat sirassuk, hanem együttesen igye-
kezzünk mindent meg tenni azért, hogy egy 
más kor új kihívásainak együttesen sikerüljön 
megfelelnünk! Minőségi előre lépésre van 
szükség, elsősorban a fürdőben. De vajon ki-
viszi át ezt a „szerelmet a túlsó partra” októ-
berben, ebben a meseszép kisvárosban: a múlt, 
vagy az a jövő, amit most építünk?

Darvas Miklós

Ha Domonkos forró, 
kemény tél várható. 

Lőrinc-napja, ha szép, 
sok a gyümölcs, és szép. 

Bertalan szép idővel, 
az ősz is nekünk kedvel. 
Sűrű eső augusztusban, 

Jó mustot ád a hordóban.

Ó Szent István dicsértessél, menny és 
földön tiszteltessél,

De főkképpen nálunk ma, mint 
országunk oszlopa! 

Kérünk, mint Apostolunkat és 
az első Királyunkat! 

Szent István, nézz mennyből le 
a szép magyar népedre! 

Boldogságos Szűzanyánknak, 
mint magyarok Asszonyának 

Föláldoztad Hazánkat, 
szentelted Koronánkat! 

Kérünk, mint Apostolunkat és 
az első Királyunkat! 

Szent István, nézz mennyből le 
a szép magyar népedre!

(Csángó népének)

Népi mondóka 
augusztusról

Ó Szent István



Nagy sikert aratott a magyar táncház július közepén. A Bartina zenekar 
húzta a talpalávalót, és a lépésekre a Harka néptáncegyüttes okította 
a résztvevőket. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött 
rendezvényen a megjelentek még „lámpaoltás” után is ropták a táncot.
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A diákok bizonyára úgy érzik, éppen csak 
elhangzott az a bizonyos júniusi kicsengetés, a 
szülők, a pedagógusok azonban tudják, hogy 
augusztusban bizony készülniük kell a tanév-
kezdésre. A fontosabb időpontok, információk 
a következők:

Augusztus 22. 10 óra: Javító- és osztályozó-
vizsga
Augusztus 28. 9 óra: Picur nap az első osz-
tályosok számára, délután szülői értekezlet
Szeptember  1. 8 óra: Az ünnepélyes tanév-
nyitót  követően kezdődik az első tanítási 
nap, az első osztályosokat az óvodába várják 
¾ 8-ra. A tankönyv- és füzetcsomagokat is az 
első napon kapják meg a tanulók.
Addig azonban mindenki használja ki a nya-
rat, és kipihenten, egészségesen érkezzen az 
iskolába!

Kiss József Levente

Jankovics Marcell: 
Jelkép-kalendárium (részlet)
Augusztust tüzes ifj ú jelenítette meg lángszínű 
ruhában, szárazságtűrő virágokkal ékesítve. 
Jobbjában a Szűz jelét tartotta – augusztus 24-
én kezdődik a Szűz hava –, baljában kosarat a 
hónap terményeivel. A kánikulára utal másik 
megjelenítése: folyóból kilépő meztelen férfi , 
amint éppen iszik. Mezőgazdasági munkák 
szerint: éghajlattól függően arató, cséplő, ne-
tán már az őszi szántást végző paraszt vagy 
hordót, sajtárt, prést javítgató vincellér. Jelké-
pezhette Ceres (Démétér) – ő volt ugyanis a 
Szűz olümposzi védnöke –, kalászkoszorúval a 
fején, karján kévével, kezében sarlóval, amint 
kígyófogatát hajtja. Triptolémosz áll mellette, 
fáklyával világít az istennőnek leánykereső 
alvilági útjában.(…)Augusztus régi magyar 
neve Kisasszony hava, Szűz hava egyképpen 
utalnak a hónap asztrológiai jegyére és a nagy 
augusztusi Mária ünnepre, Nagyboldogasz-
szony napjára. A „Kisasszony hava” elneve-

A komolyzenétől a könnyedebb dallamokig gazdag repertoárral 
szórakoztatta a közönséget a Siklósi Ifj úsági Koncert-fúvószenekar 
a Harkányi Kulturális és Sportközpont „Hangfürdő” elnevezésű 
rendezvénysorozatának júliusi rendezvényén a Zsigmondy sétány 
szabadtéri színpadán.

Tájékoztató a 
tanévkezdésről

Augusztus- Kisasszony hava - Szűz hava

5

zés nyilván abból az időből való, amikor a 
„nagyboldogasszony” még Szent Anna volt. 
A tulajdonképpeni Kisasszony (Kisboldogasz-
szony) napja ugyan még a Szűz havába, de 
már szeptemberbe esik.

Egyhetes tanácskozásnak adott otthont a 
Platán Hotel július közepén, amelyen közel 
félszáz az eszperantó nyelvet beszélő ember 
vett részt.

Mint azt Višnja Brankovič, a konferencia szer-
vezője a Harkányi Hírmondónak elmondta, 
az uniós országokon kívüli államokból – így 
például Japánból és Kubából - is érkeztek 
résztvevők a tanácskozásra.
A tanácskozáson a vakok, illetve gyengén lá-

tók mindennapi problémáját vitatták meg, 
tudtuk meg Varró Attilától, aki a fővárosból 
érkezett Harkányba.
Mint ismert, az eszperantót Lazar Markovics 
Zamenhof alkotta meg még a 19. században, 
s a nyelvet beszélők számát ma 500 ezer és 
25 millió közöttire becsülik. Információink 
szerint az eszperantó különösen a jelenle-
gi huszonéves korosztály körében népsze-
rű, Magyarországon évente ötezren tesznek 
nyelvvizsgát belőle. Ebben szerepet játszhat, 
hogy az elmondások szerint 150 óra alatt el-
sajátítható. (kj)

Eszperantó konferencia
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   Száz év multán azzal a tisztelettejes szán-
dékkal idézek fel I. világháborús történéseket 
Kaszás Lajos nagyapám levelezései alapján, 
hogy ezzel ne csak őrá emlékezzem, hanem 
mindazokra a hősökre, akik részt vettek 
akkor, abban az embereket pusztító, meg-
nyomorító és semmit nem kímélő hatalmas 
háborúban. A sok korabeli levélben közölt 
hír arra utal, hogy az alábbiakban olvasható 
történetekből valamelyiket, különböző for-
mában és mértékben, szinte minden harká-
nyi és terehegyi hős katonánk átélte.
   Nekünk, utódoknak szívbéli kötelességünk 
megemlékezni róluk! Ők nem csak harcoltak, 
hanem sokan, egészségüket, testi épségüket 
és a legdrágábbat, az életüket is feláldozták 
a hazáért.
   A következő sorokat Kaszás Lajos nagy-
apám írta Terehegyről 1914. szeptember 6-án 
testvérének Kaszás Jánosnak, aki augusztus-
ban vonult be, és akkor huszárként szolgált 
Székesfehérváron.
   
„… Úgy érzem magam, mintha valami fájna, 
midőn rád gondolok. Visszatekintve a múltra, 
midőn még együtt töltve azon Derűs és Borús 
vasárnapokat, amidőn Boldogan kísért édes-
anyánk a kapun ki templomi utunkra. Most 
kimegyek a kapuba és várok, de eszembe jut, 
hogy hiányzol szemem könnyekkel megtele és 
nélküled távozom el. A távolban vagy és én is 
szeretnék veled lenni könnyebb volna neked is 
a hosszú időt kitölteni…” 

   Ilyen lelki fájdalommal kezdődött kálvá-
riája, melyet az I. világháború alatt kellett 
elszenvednie. Rövid idő elteltével a testi gyöt-
relmei is elkezdődtek, mert október 22-én 
neki is több harkányi és terehegyi bajtársaival 
együtt be kellett rukkolnia a Pécsi 19. honvéd 
gyalogezred II. népfelkelő újonc századához. 
Egy hónap elteltével már a szerb harctéren 
küzdöttek a halált osztó golyózáporok közt 
úgy, hogy az éhség kínzó érzésével is meg kel-
lett birkózniuk. A sok életveszélyes helyzet el-
viselését megkönnyítette számukra 1914. esz-
tendő utolsó napján a tábori lelkész gyönyörű 
igehirdetése, mely újult erőt adott a harcoló 
katonáknak. Bizony nagy szükség volt a lelki 
és testi erejük növelésére, mert1915. január 
11-én már Galíciába, az északi hadszíntérre 
vezényelték őket, hogy a hazát és otthonukat 
védjék. Pécsen keresztül szállították őket, de 
a családjaikat nem tudták értesíteni, így Pé-
csen, az állomáson nem találkozhattak, pedig 
a harcba vonulók közül sokaknál ez lett volna 
a szeretteikkel való utolsó találkozás, mert a 
csatákban hősi halált haltak. Január 23-án 
nagyapám egy levelében arról panaszkodik, 
hogy a Kárpátokban még falut sem lehet ta-
lálni, így a megírt leveleket nehéz postára 
adni, sokszor eláznak és el kell tépni azokat. 
28-án azt írja, hogy nagy a hideg és a hó, de 
őneki még semmi baja nincs.
  1915. január 31. vasárnapra esett és erről a 
napról a következőt írja: „… mely Vasárnap, 
amit nem vasárnapnak, hanem nem tudom, 
minek írjam…” Azon a nap este a muszkák 

Harc, sebesülés és hadifogság
ellen harcoltak azzal a szándékkal, hogy ki-
kergessék őket a Kárpátokból. Ebben az ütkö-
zetben sebesült meg, ennek körülményeit a 
következő levelében olvashatjuk, melyet egy 
bécsi kórházból írta a bátyjának:

Bécs, 1915.III.15.
   Kedves bátyám, ezen az emlékezetes napon 
írom soraim és rád gondolok, hogy még egy 
esztendeje együtt voltunk édes szüleink köré-
ben, de az már megváltozott már mily távol 
vetett a sors egymástól egy esztendő leforgása 
alatt. De nem, hogy csak elkerültünk hazulról, 
de én már a hazánk védelmébe meg is sebe-
sültem mire még nem is gondoltam, még ál-
momban sem gondoltam, de hozzá még, hogy 
az életem is megmaradjon.
   Képzeld kedves bátyám január 31-én éjjeli 
támadásra mentük, mely Turka körül volt egy 
magas hegyre rajvonalban vonultunk, de a hó 
oly nagy volt, hogy némely helyen gatyakötőig 
ért. Nagyon lassan lehetett előre menni a golyó 
pedig úgy, jött, mint ha eső esett volna ránk, a 
gránát szintén úgy hullott.  A Jó Isten gondvi-
selése által én szerencsésen felértem a hegyre. 
Hanem mikor lefelé mentünk az ellenséghez 
már egész közel, és mint feküdtem a méteres 
hóban a rajvonalba oldaltüzet kaptunk és a 
sarkamat úgy fekve egy golyó keresztülfúrta. 
Én nem akartam hátra menni, mert a fáj-
dalom tűrhető volt, de erővel hátra küldtek 
rajtársaim és hátra mentem 50 lépésre. Egy fél 
órát egy gödörben töltöttem, még magamban 
erőt érezve, visszamentem a rajvonalba, hogy 
belemélyedjek a nagy hóba, majd egy gépfegy-
verből egy golyó a hüvelyk újamat találta. Ek-
kor a kötöző helyre visszamentem és másnap 
kórházba és most pedig már jól kigyógyultam 
még itt Bécsben vagyok, egészséges vagyok. 
Neked is minden jót és jó egészséget és kér-
lek, sorsod felől bővebbet írj, mihelyt lapomat 
megkapod.
                                                                           
Isten veled a távolból szerető öcséd a sírig.

   A következő időszakban teljesen felgyó-
gyult a sebesüléséből, és újból harcképessé 
vált. Kevesebb mint négy hónap elteltével, 
május 24-én, pünkösd másnapján délelőtt 
11 órakor újból indultak a harctérre, de azt, 
hogy melyikre, nem írhatta meg. A későbbi-
ekben már értesíthette családját arról, hogy 
ismét a galíciai harcmezőn szenved. 1915. 
július 7-én kegyetlenül öldöklő csatában 
ütköztek meg az orosz hadsereggel, és sok 
bajtársával együtt orosz fogságba estek. Er-
ről levelében így panaszkodik: „… És mink, 
hogy oly gyenge erővel voltunk, tehát így 
kellett fogságba kerülnünk…” Nagyapám 
orosz fogságban való sínylődése hosszú ideig 
tartott. Már úgy gondolta, hogy nem térhet 
haza és soha sem láthatja szeretteit és édes 
hazáját, hanem fogságban, idegen földön kell 
elpusztulnia. Először több ismerősével együtt 
a kijevi fogolytáborba vitték, majd onnan egy 
ismeretlen helyre került. 1917 júniusában el-
jött az a várva várt pillanat, amikor alkalom 
adódott arra, hogy megszökhetett a fogoly-

táborból, ahol oly sokat kellett szenvednie. 
Szökés után hosszú ideig tartó bujdosás kö-
vetkezett számára. Végig az a veszély kísérte, 
hogy ha elfogják, az életét veszítheti, vagy 
beláthatatlan ideig tartó gyötrelmes fogság 
lesz a sorsa. Ezen keservek közt sem hagyta el 
hite, bízott a Jó Istenben, hisz felgyógyította 
a sebesüléséből, a gyilkoló golyózáporoktól 
is megvédte és azt sem engedte, hogy ágyúk 
tölteléke legyen. Ez a bizalom reményt adott 
neki arra, hogy egyszer épségben haza fog 
kerülni.

   Így történt, mert 1918. március 14-én 
elérhette Magyarország határát, és egész-
ségesen léphetett szeretett hazája földjére, 
majd április 14-én már együtt vigadozhatott 
családjával és rokonaival az oly régóta várt 
viszontlátás örömében. Így ért véget a 33 
hónapig tartó orosz fogsága és sínylődése. 
A hadifogság után áprilisban 28 nap sza-
badságban részesült, így 1918. április 22-én 
felkereshette Kaszás János testvérét, aki már 
huszár őrmester volt Poroszlón. Hatalmas 
öröm volt számukra az 1914 augusztusától 
várt testvéri találkozó, a huszárőrmester 
úr erről következőképpen fogalmazott: „… 
kedves öcsémmel töltöm boldog óráimat és 
megérkezett szerencsésen, de nem is fogom 
elereszteni csak 29-én reggel. Jól érzi magát, 
Isten tudja, hogy találkozunk e még, hát ezért 
jól esik a testvéri szívnek ennyi idő múlva a 
viszontlátás…” Júniusban megint kapott 8 
nap szabadságot a honvédségtől, így a me-
nyegzőjüket is megtarthatták Dinnyés Ma-
riskával, akivel sok szép levelet váltottak az 
egymástól való hosszú távollétük alatt, mely 
távollét majdnem négy esztendeig tartott.

    Kaszás Lajost 1918 augusztusában fel-
mentették a katonai szolgálat alól, majd azt 
követően leszerelt és ezzel megszűnt az I. 
világháborúban megjárt kálváriája.
   A régi vágya beteljesült, mert újból elkezd-
hette a szabad földművelést és gazdálko-
dást, melyet rendkívül nagy szorgalommal 
és becsülettel végzett, hisz gyermekkora óta 
szívében őrizte: a család, a nemzet, a haza és 
annak minden röge hű szeretetét.

(A levelek szövegét eredeti helyesírással kö-
zöljük. A szerk.)

Dezső László 
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Harkány Város Önkormányzat, mint Kedvez-
ményezett, TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0025 
azonosítószámú, „A munka és a magánélet 
összehangolását segítő helyi, továbbá rugal-
masságot növelő innovatív kezdeményezések a 
harkányi önkormányzat vezetésével a harkányi 
mikro-térségben” című, az Új Széchenyi Terv 
Társadalmi Megújítás Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott pályázatát 
2013 tavaszán a Humán Erőforrás Programok 
Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek 
ítélte meg. 
A pályázat elszámolható összköltsége 
47.761.020 Ft, támogatási intenzitása pe-
dig 100 %.

A projekt megvalósítása 2013. május 15.-vel 
kezdődött és 2014. július 15.-napján zárult 
le. Jelenleg a záró projekt beszámoló és egy-
ben záró kifi zetési kérelem összeállítása és 
benyújtása van folyamatban. A pályázatban 
vállalt összeg kötelezettséget teljesítette az ön-
kormányzat.

Bármily meglepő, a királyi pár közel 4 évtizede 
jár Harkányba évről évre rendszeresen. 
Mielőtt bárki félreértené: a sakkversenyről 
van szó. 2014. november 21-28. között ren-
dezik meg Harkányban a XXXVIII. Harkányi 
Tenkes Kupa Nemzetközi Sakkversenyt. Az 
Önkormányzat támogatásával, a Baranyasakk 
Utánpótlás-nevelő és Versenyszervező Egye-
sület szervezésében megrendezendő verseny 

legjobbja - legalább 100 induló esetén - 200.000 
Ft-ot  nyer. A versenyen részt vehet korra, 
nemre és címre való tekintet nélkül mindenki, 
akinek érvényes játékengedélye van. 
A nyolc napon zajló megmérettetésre nevezni 
lehet online a www.baranyasakk.hu webolda-
lon, illetve a verseny első napján, november 21-
én 10 és 12 óra között a helyszínen, a harkányi 
művelődési házban.
További információ: baranyasakk@gmail.com

(sbi)

A királyi pár Harkányban

Ének az esőben
Az első nap ragyogó napsütését követően – ha 
csak átmeneti időre is – az esernyők is előke-
rültek az idei fürdőfesztivál második napján. 
A színpadra lépő sztároknak köszönhetően 
azonban a jó hangulat egész nap megmaradt. 
Sűrű programmal folytatódott a fürdőfesztivál, 
hiszen egymást váltották a fellépő sztárok a 
harkányi Gyógy- és Strandfürdő nagyszínpa-
dán. A televíziós tehetségkutató tavalyi ezüs-
térmeseként mára országos hírnévre szert tett 
ByTh eWay csapat koncertje után a pörgős ska 
zenét játszó, fesztiválkedvenc Pannonia Allstars 
Ska Orchestra következett, megalapozva az 
egész napos jó hangulatot.
A folytatásban az elmúlt évek egyik legnép-
szerűbb magyar videoklipjét jegyző Majka és 
Curtis párosát hallgathatta a közönség, majd 
következett az est fő attrakciója: Rúzsa Magdi 
és Presser Gábor fellépése. Koncertjük idején 
az addig szemerkélő eső is elállt, így a strandon 
összegyűlt szép számú tömegnek egészen egye-
di zenei élményben lehetett része.

A nap természetesen nem csak zenei progra-
mokat kínált: a medencékben a vízi kangoo-t 
lehetett kipróbálni, a parton pedig pocak- és 
vizespólós mellszépségversenyre jelentkez-
hettek a kellően „bevállalós” hangulatban le-
vők. Utóbbiak között ezúttal a férfi ak voltak 
többségben...
Nem hiányozhattak a gyerekprogramok sem: 
különböző kézműves játékok, kreatív játszóház 
és arcfestés mellett Ribizli bohóc műsorát is 
láthatták a gyerekmedence körül csoportosuló 
családok. 

A pályázat keretén belül került sor: 
- a térségben működő intézmények kapcsolati 
hálójának kiépítésére, kommunikációs útvona-
lak feltérképezésére
- Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 
nyitvatartási és ügyintézési idejének racio-
nalizálására, várakozási idők csökkentésére, 
ügyfélkezelési kódex megalkotására, új típusú 
munkakörök kidolgozására  
- a lakosság számára álláskeresési(kommuni-
kációs) tréning került megszervezésére
- 2013. október elejétől - 2014 áprilisáig, akkre-
ditált angol nyelv középszintű oktatás folyt az 
önkormányzati,- hivatali,- intézményi dolgo-
zók számár (összesen: 10fő). A képzés óraszá-
ma összesen: 144 óra. Az angol képzés a hivatal 
tárgyalójában került megtartásra.
- decemberben akkreditált alapfokú informati-
kai képzések kerültek megtartásra a Művelődé-
si Házban három csoportban: hivatali dolgozók 
részére: 10 fő részére összesen 40 óra,  
-lakosság részére két csoportban indult el 
december hónapban az akkreditált alapfokú 
informatikai képzés, 10 fő/ csoport, csopor-
tonként 40 óra. 

Pályázat keretén belül megvalósult és 2014. 
május 21. napján megkezdte működését az 

Előzetes Bejelentkező Rendszer. A rendszeren 
keresztül Ügyfeleink előzetesen, otthonról tud-
nak időpontot foglalni a Közös Önkormányzati 
Hivatalban szükséges ügyeik intézéseihez, mely 
által elkerülhetővé válik a várakozás, a sorban 
állás (a rendszer elérhető www.harkany.hu ol-
dalon keresztül). Kis értékű eszközök kerültek 
beszerzése a pályázat keretén belül szeptember 
hónapban:

- lehajtható pelenkázó: 4 db, melyek a követ-
kező helyszíneken kerületek elhelyezésre: Pol-
gármesteri Hivatal, Egészségház, Sportcsarnok, 
Művelődési Ház 
- háromüléses várótermi várószék összesen 12 
db eszköztároló szekrény 6 db. 

Harkány Város Önkormányzat, 
7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Telefon: +36 (72) 480-100, 
E-mail: polgarmesterihivatal@harkany.hu
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

Dr. Péter Iván 
félévértékelése
Mozgalmas és eseményekkel teli időszakot 
tudhatunk magunk mögött, az előzetes adatok 
alapján a kórházat gazdaságilag egyensúlyban 
tudjuk tartani. Ennek az eredménynek az eléré-
séhez szükséges volt új menedzsment felállítása, 
valamint a kórház gazdasági és strukturális 
átszervezése. 

Az első félévben - a teljesség igénye nélkül - az 
alábbi feladatok valósultak meg:
Pályázat útján új menedzsmentet (orvos igaz-
gató és ápolási igazgató) neveztek ki.
Új beutalási rend és kezelés ütemező program 
bevezetése valósult meg, mely által az orvos 
szakmai elvek maximális figyelembe vételével 
a betegellátás minőségét tudjuk javítani.
A kórházunkban folyó gyógyító ellátás szak-
mai felügyeletét dr. habil. Vekerdy-Nagy 
Zsuzsanna, Orvosi Rehabilitáció és Fizikális 
Medicina Tanszékvezető egyetemi docens, a 
Szakmai Kollégium Elnökségének tagja látja el. 
Dr. Cserháti Péter OORI főigazgató és mi-
niszteri biztos látogatásával és támogatásával 
intenzív szakmai együttműködés kezdődött 
az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézettel.
A Kiemelt pályázat (HPC centrum) keretében 
szakmai kiállításokon, prezentációkon vettünk 
részt, valamint több delegációt fogadtunk. 
Ezek eredményeként a nagyobb beutaztató 
cégekkel szerződtünk, és folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy új épületszárnyunk nyitását 
kővetően azt megfelelő kihasználtsággal üze-
meltessük.
Szakmai konferenciák szervezése és előkészí-
tése mellett a dolgozóinknak is színvonalas 
programokat szerveztünk.
Együttműködési megállapodást kötöttünk az 
ISD DUNAFERR Zrt-vel.
Elkészült az új kardiológiai és neurológiai 
járóbeteg-ellátó épületegységünk.

2014. AUGUSZTUS

Betegeink ismét birtokba vehették a felújított 
éttermünket.

Szakmai célkitűzéseink hangsúlyos eleme – a 
rehabilitáció színvonalának folyamatos magas 
szinten tartása mellett –, hogy a gyógyvízalapú 
balneoterápia alkalmazása a rehabilitáció elis-
mert és elválaszthatatlan részévé váljon.

Tiszteletbeli kuratóriumi 
taggal bővült alapítvá-
nyunk
A Battyhany-Than Alapítvány a 2014. július 
8-án megtartott kuratóriumi ülésén Batthyá-
ny-Schmidt Margitnak, a Magyar Női Unió 
elnök asszonyának a Tiszteletbeli kuratóriumi 
tag címet adományozta, elismerve ezzel is a 
Batthyány család kiemelkedő történelmi érde-
meit Harkány és a harkányi gyógyvízre alapozott 
balneológiai betegellátás és gyógyturizmus, 
megalapozásában és sokrétű fejlesztésében.
Az elnök asszony kifejezte azon szándékát, 
hogy aktívan részt kíván venni az Alapítvány 
munkájában. Kapcsolatrendszerével igyekszik 
támogatásokat gyűjteni a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórházban a gyógyító- és 
rehabilitációs tevékenység mellett a betegellátás 
körülményeinek javítása, a pályázati lehetőségek 
feltárása, nem kevésbé a harkányi gyógyvízzel 
kapcsolatos tudományos kutatások és az ered-
mények szélesebb körű megismertetése céljából.
 
Alapítványunk céljairól részletesebben a http://
www.harkanykorhaz.hu/hu/fomenu/192/ala-
pitvany oldalon olvashat.

Megszépült kórházunk 
környezete
A városgondnokság munkájának köszönhető-
en a kórházunk előtti sétány és parkos terület 

rendezése valósult meg az elmúlt hetekben. A 
tevékenységük látványos eredményhez vezetett: 
új mozgáskorlátozott bejárat és parkolók kiala-
kításra van folyamatban, virágokat és dísznövé-
nyeket helyeztek el.
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a kórház új 
épületszárnyi szobáinak egy része a volt Bányász 
étteremre néz, aminek az udvarát is rendbe 
tették, tudomásunk szerint a terület tulajdonosá-
nak megbízásából. Bízunk benne, a romos épület 
sorsa is hamarosan rendeződik.      

Tape-technika a harkányi 
Gyógyfürdőkórházban!
Tapasztalja meg Ön is a TAPE-technika hatá-
sát mozgásszervi, reumatológiai panaszaira! 
Maga a TAPE vékony, pamutszövetből készült 
rugalmas textilanyag, melynek hatékonysága a 
felhelyezésben rejlik. Ez a rugalmas pamutanyag 
semmifajta gyógyszert és egyéb segédanyagot 
nem tartalmaz. Amikor felkerül a bőrre az (a 
bőrünk a legnagyobb ingerfelvevő szervünk), 
a testünktől egy válaszreakció érkezik, mely 
rendszerint fájdalomcsillapításban végződik. 
Mivel rugalmas, épp ezért különböző mértékben 
nyújtható, az elérni kívánt hatás szerint. 
A TAPE relaxál, lazít, támaszt-korrigál, erő-
sít-funkcionál. Rendkívüli kiegészítője a balneo-
lógiai, illetve gyógytornakezeléseknek, melyet az 
ország számos helyén alkalmaznak. A felhelye-
zésre minden hétfő délután – magánrendelés 
keretében - van lehetőség a harkányi Gyógy-
fürdőkórház Balneológiai épületében. További 
információk és időpont-egyeztetés Pozsgai 
Miklós okleveles gyógytornásztól kérhető a 
06/20/288-1515 telefonszámon.

Akupunktúra, hagyomá-
nyos kínai orvoslás ma-
gánrendelés!
A hagyományos kínai orvoslás (HKO) több ezer 
éves múltra tekint vissza. Népszerűségének egyik 
fő oka, hogy mellékhatásokat nem okoz, teljes 
mértékben természetes módszerekkel dolgozik. 
Részét képezi a jól ismert akupunktúra, de teljes-
sé a moxa, köpölyözés, masszázs, gyógynövény 
kezelés, dietetika teszi. A kezelés célja a meg-
bomlott egyensúly helyreállítása, de lehetőség 
szerint a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
Eredményesen kezeli többek között a követ-
kezőket:
- Krónikus nőgyógyászati problémák, meddőség
- Fájdalmak (fejfájás, migrén, mozgásszervi 
fájdalmak)
- Belgyógyászati betegségek (emésztőrendszeri 
problémák, asztma, magas vérnyomás)
- Idegrendszeri betegségek (bénulások, lumba-
go, fülzúgás)
- Allergiák, szénanátha
- Függőségek
- Elhízás

További információ és bejelentkezés: 
Dr. Malmer Nagyezsda 
(szülész- nőgyógyász, rehabilitációs szakorvos, 
akupunktőr), tel.: 06/20/669-2515.
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Tisztelt Szálláshely-üzemeltető!

Felhívjuk figyelmét, hogy a vendégkönyv (elekt-
ronikus nyilvántartás) vezetésének szabályai 
módosultak. Az önkormányzat a helyi adókról 
szóló 14/2007.(XII.17.) számú rendeletének 
módosításával 2014. augusztus 1-től kötele-
ző az elektronikus nyilvántartás a szálláshely 
üzemeltetői részére.

Az elektronikus vendég-nyilvántartási kötele-
zettségének eleget tehet bármely olyan számí-
tógépes szoftver használatával, amely rögzíti 
az önkormányzati rendeletben meghatározott 
adattartalmakat.
Ezek a következők: sorszám, vendég neve, 
születési helye és ideje, lakcíme, állampolgár-
sága, útlevél vagy személyi igazolvány vagy 
forgalmi engedély száma, érkezés napja, távozás 
időpontja, eltöltött vendégéjszakák száma, 
az adóköteles vendégéjszakák száma. A fenti 
adatok hitelességét a vendég a bejelentő lapon 
aláírásával igazolja.

Annak érdekében, hogy az ilyen szoftver be-
szerzése Önnek többletköltséget ne jelentsen, 
a szálláshely-szolgáltatók számára a Harkány 
Kedvezménykártya rendszerhez kifejlesztett 
http://harkany-kartya.harkany.hu on-line fe-
lületen is elérhető számítógépes programot 
(szoftvert) a Harkányi Turisztikai Egyesület 
(TDM/Tourinform iroda) az elektronikus 
vendég-nyilvántartási rendszer üzemelteté-
séhez térítésmentes regisztráció biztosításával 
támogatja.

Tájékoztató
Az idegenforgalmi adót érintő változásokról

A Harkány Kártya rendszer használatával Ön 
egyszerre tehet eleget az elektronikus ven-
dég-nyilvántartási kötelezettségének, és ezzel 
párhuzamosan vendégei számára további ked-
vezményeket biztosíthat számukra.

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, 
mivel nem az adóalany áll közvetlen kapcsolat-
ban az önkormányzati adóhatósággal, hanem 
az adózás adóközvetítő útján valósul meg. Az 
adókötelezettség kizárólag az adóbeszedéssel 
felruházottat terheli; a beszedésre kötelezett 
tesz adóbevallást, és az az idegenforgalmi adót 
is a beszedéssel felruházott fizeti meg az ön-
kormányzati adóhatóságnak.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a to-
vábbiakban: Htv.) 30.§. (1) bekezdés a) pont 
értelmében adókötelezettség azt a magánsze-
mélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz 
sem lakóhellyel, sem tartózkodási hellyel nem 
rendelkezik az adott önkormányzat illetékes-
ségi területén – az önkormányzat illetékességi 
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Harkány Város Önkormányzatának illetékes-
ségi területén az Ör. 28.§-a értelmében az adó 
alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
Az adó mértéke 430 Ft/fő/éj.

Törvényi mentességet élveznek az alábbi sze-
mélyek:
A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban 
részesülő vagy szociális intézményben ellátott 
magánszemély;

A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél ta-
nulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság 
vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés 
keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése 
vagy a településen székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése 
szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó 
munkavállalója által folytatott munkavégzés 
céljából az önkormányzat illetékességi területén 
tartózkodó magánszemély;
 Az önkormányzat illetékességi területén 
lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá 
a használati jogosultság időtartamára a lakás-
szövetkezet tulajdonában álló üdülő használati 
jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetve 
a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint 
a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti 
tag használati jogosultságának időtartamára 
annak hozzátartozója (Ptk.685.§.b) pontja);
Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő 
épületben, telken vendégéjszakát – kizárólag 
az egyházi jogi személy hitéleti tevékenysé-
géhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő 
egyházi személy;
A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
rendelkező magánszemély.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a régi 
papír alapú vendégkönyv használata eddig is 
kötelező volt, és Önnek – mint szállásadónak 
- biztosítania kellett, hogy az mindig a szállás 
helyszínén legyen, kitöltve és ellenőrizhető 
módon, valamint az adóhatóság számára 
biztosítani kellett az egyeztetési lehetőséget 
a vendégek bejelentésével kapcsolatos egyéb 
nyilvántartásokkal (pl. bejelentőlapok, cso-
portlista, szobabeosztás, stb.).

Dr. Bíró Károly
jegyző

Jelentősen megszépült a katolikus templom szomszédságában található Zsigmondy-szobor 
környezete, ahova a virágtartókat és padokat helyeztek el.
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Harkányi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

ügyfélfogadási idő:

Hétfő
de. 07.30-12.00 du. 12.30-16.00

Kedd 
de. 07.30-12.00

Szerda 
de. 07.30-12.00 du. 12.30-17.00

Csütörtök: 
nincs ügyfélfogadás

Péntek 
de. 07.30-12.00



Új rovatunkban azokat az embereket mu-
tatjuk be, akik régóta visszajáró vendégei a 
fürdővárosnak. Első alkalommal Bakonyi 
Ferencet (Balatonfüred) és Ferda Róbertet 
(Zseliz, Szlovákia) szólaltattuk meg. Ők ket-
ten a nemzetközileg is elismert Joola veterán 
asztalitenisz kupa résztvevői a rendezvény 
indulása óta.

Egy Harkányban töltött wellness hétvége al-
kalmával „bekéretkeztem” a sportcsarnokban 
zajló edzésre, s ott nem csak szívesen fogadtak, 
hanem Eriktől meghívást kaptam az első kupára 
is. Azóta rendszeresen itt vagyok – mondja 
Bakonyi Ferenc. Arra pedig külön büszke va-
gyok, hogy nekem minden egyes kupa pólója 
a birtokomban van.

Én másodmagammal jöttem az első kupára, 
most pedig, mint láthattad, már több mint 
harmincan vagyunk - veszi át a szót Ferda 
Róbert. 

Mi az, ami megragadott benneteket?

Nézd, ez egy kiemelt országos ranglista ver-
seny, ráadásul nemzetközi, most is Európa 
összes állama képviselteti magát. Mi – és ezt 
szerintem mindenki nevében mondhatom – a 
profi szervezésen túl a környezetbe szerettünk 
bele, mert ilyen sehol másutt ne található. Ha 
lejátszottad a meccset, nyugodtan kijöhetsz 
ide az árnyas fák alá pihenni – meséli Ferda 
Róbert, míg Bakonyi Ferenc megtoldja pár 
mondattal:

Szeptember 4-én, csütörtökön az idei szüreti 
fesztivál „nulladik” napján tekinthetnek meg 
először előadásokat az érdeklődők a műve-
lődési házban. Méghozzá 3D-ben, amihez 
természetesen jó minőségű hangzás is társul – 
összesen kilenc hangszóróból -, hogy az élmény 
tökéletes legyen. A legújabb filmeket 16, 18 és 
20 órai kezdettel mutatják be, s a belépőjegy 
ára kevesebb lesz, mint a hasonló vetítéseket 

Harkány Város Önkormányzata 5 fekvő-
rendőrt helyezett el a napokban az új ví-
kendtelepen – Lanka, Berek és Homok utca 
- az ott élő kisgyermekes családok kérésé-
re, biztonságuk és védelmük érdekében. 
Bár a víkendtelepen tábla jelzi az övezetet, 
ami 30 km/h sebességkorlátozást jelentene 
a gépjárművel közlekedők számára, sajnos, 
a járművezetők ezt nem veszik figyelembe, 
ezért volt szükség erre a megoldásra, mely 
vélhetően eléri célját. 

(sbi)

Törzsvendég

Újra mozi Harkányban!

Védelem a lakóknak és a nyaralóknak
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Egy a baj, hogy állandóan meleg van. Egy nap 
négy póló is kevés, mert az ember annyira 
megizzad. (Mosolyog.) Viszont nyugodtan 
játszhatunk, mert az asszonyok közben stran-
dolhatnak. Sőt nem csak fürdő-, hanem a siklósi 
várba szóló belépőt is kaptunk. A szolgálta-
tásokkal pedig elégedettek vagyunk. Tegnap 
este például körbejártuk a várost, a főutcán 
isteni finom fagylaltot ettünk. Kár, hogy nem 
tudtunk leülni, mert annyian voltak.

Milyen volt a legjobb eredményetek?

produkáló plaza és cinema city mozikban. Az 
első film mindig a fiatalabb korosztály érdek-
lődésére számít, míg a másik két előadás már 
az idősebbeket célozza meg. A filmvetítésekre 
havonta egy alkalommal kerül sor, októbertől 
kezdődően péntekenként.
Mint azt a mozgó filmszínházat működtető 
társaság vezetőitől megtudtuk, igazi hollywoodi 
hangulatot idéző applikációt is „bevetnek” 

Én eddig minden évben az első négybe ke-
rültem különböző kategóriákban – mondja 
Bakonyi Ferenc.

Mi szlovákok pedig minden évben visszük 
a prímet – tromfol Ferda Róbert. Bár idén 
nagyon erős mezőny jött össze...

A két „veterán” egyhangú elmondása szerint 
addig jönnek Harkányba, amíg élnek. És egy 
dolgot ezen kívül ne felejtsek el leírni: Lantos 
Pisti eszméletlenül finomat főz.                 (kj)

minden alkalommal, melyet a művelődési 
ház bejárata előtt építenek fel, de lesz például 
vörös szőnyeg is, miként a nélkülözhetetlen 
pattogatott kukorica sem marad el.
Az elsőként vetítendő alkotásokról – hogy 
melyik filmet szeretnék megtekinteni - ezúttal 
szavazni is lehet a Harkányi Hírmondó facebook 
oldalán, míg a későbbiekben mindig a premier 
filmek lesznek megtekinthetők.                     (kj)



Egy világbajnok 
Harkányban

A harkányi kézilabda-szakosztály 2013-2014

Öt érem Szerbiában

10. JOOLA-Harkány Gyógyfürdő Kupa Nem-
zetközi Veterán Asztalitenisz Ranglista Verseny
Végül 9 ország 189 versenyzője nevezett a har-
kányi asztalitenisz szakosztály által rendezett 
hagyományos veterán versenyre. A tizedik 
jubileumát ünnepelte ez a torna, így ebből 
az alkalomból idén internetes élő közvetítés 
is színesítette a programot az ISTF Kft. és a 
SHD System Kft. jóvoltából. A pénteki páros 
mérkőzéseket szombaton az egyéni versenyek 
követték, amit vasárnap  DC  verseny  zárt. 
(vegyes-rendszerű, ahol egyéni és páros mér-
kőzéseket is vívnak a játékosok) A szombati 
nosztalgiaest pedig kitűnő alkalmat  adott, hogy 
mindenki megismerhesse Lantos István remek 
ízvilágát, amit a Malatinszky Kúria  és Vylyan 
Szőlőbirtok és Pincészet boraival kóstolhattak 

Nem csak tiszteletét tette, párosban asztal-
hoz is állt a Joola Veterán Kupán az immár 
14. éve Genfben élő egykori asztalitenisz 
világbajnok Takács János. Takival a zárónap 
alkalmával beszélgettünk.
–Jöttem a régi játszótársakkal találkozni, van, 
akit már  20-30 éve nem láttam – indítja a 
beszélgetést kérdezés nélkül. Mivel Frank Béla 
nem tudott eljönni, mondtam dr. Hegedűs 
Lászlónak, tudod, az ismert ügyvédnek, hogy 
megtiszteltetésnek venném, ha párosban el-
indulhatnék vele.
–És?
–Kiestünk. (Nevet.) Figyelj! Barátságos, 
nagyszerű embereket ismertem meg, akik 
szeretik a pingpongot. Ritkán találkoztam 
ilyen vendégszeretettel, pedig Róma és Athén 
kivételével az egész világot bejártam. Életem 

10. JOOLA-Harkány Gyógyfürdő Kupa Nemzetközi Veterán Asztalite-
nisz Ranglista Verseny
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meg a sportolók. A Harkány Gyógyfürdő ZRt.-
nek köszönhetően strandolási lehetőségük, 
míg a Siklósi Vár Zrt. jóvoltából a szomszéd-
városunk nevezetessége is látogatható volt. 
Andreas Hain a híres JOOLA sportszergyártó 
cég képviselője erre az alkalomra a fürdőnk 
stilizált képével ellátott pólót adott az idelá-
togató sportbarátaink részére. Köszönet érte!
Mindez azonban még kevés lett volna a teljes 
sikerhez, hiszen a legfontosabb mégis a verseny 
lebonyolítása. Ezt a dolgot Kékedi Tibor és 
Gulyás Vince oldotta meg. A két úriember 
három napon keresztül végig a kezében tar-
totta a verseny irányítását, ami nem volt kis 
feladat, hiszen az ezernél is több mérkőzés 
koordinálása nagy szakértelmet és állandó 
összpontosítást igényelt. Jövőre remélhetőleg 

egyik legjobb hétvégéjét töltöttem itt el. Jól 
főznek, csinos asszonyok vannak…
–Tegnap este nyomattad az LGT-t ezerrel…
Mit akarsz, a strandon is felléptünk! A szabad 
karaoke alkalmával ingyenes koncertet adott a 
közönségnek az Asztalitenisz Hard Rock Band!
–Kik a kedvenceid?
–Whitesnake, AC/DC. Szeptember 1-jén első 
alkalommal megyek Rómába méghozzá Van 
Halen koncertre. De nézd meg az ütőmet! 
Az AC/DC által használt betűtípussal van 
minden írva. Egy dologhoz mindig hű voltam, 
az pedig a mágikus „sex, drog, pia, rock and 
roll”. Ebből a drogot húzd át, mert azt sose!
–Ennek volt valami köze ahhoz, hogy egy időben 
„depis” voltál?
–Voltak depressziós problémáim, de azon 
önmagamtól túljutottam. Rájöttem, még van, 
amit szeretnék elvégezni. Nézd, decemberben 
leszek 60 éves, akkor Pesten hatalmas bulit 
csapunk.

Baranya megye legeredményesebb férfi felnőtt 
NB. III-as kézilabdacsapatává vált városunk 
csapata az elmúlt évek alatt. A fiúk egymás 
után „szállították” az arany- és ezüstérmeket, 
melyek mellé most a szintén szépen csillogó 
bronzérmet szerezték meg. Sajnos, a bajnokság 
elején néhány pontot elszórtunk és a rájátszásba 
bejutva a pontszámításánál csak a bejutott 
csapatok egymás elleni eredményei számítot-
tak, így bár a legjobb csapatnak bizonyultunk 
a végső megmérettetésben már nem tudtuk 
pontszámban utolérni az előttünk lévőket.
Az előző évi bajnokság megnyerése után a 
csapat, mely már többször kiharcolta az NB. 

II-be való feljutást, a magasabb osztályhoz tar-
tozó nagyobb költségek miatt nem vállalhatta 
a megmérettetést. A kitűzött cél - így ismét 
az NB. III-ban - a dobogó valamely fokának 
megszerzése volt, melyet ezzel az eredménnyel 
sikeresen teljesítettünk.
Itt is szeretném megköszönni a játékosoknak 
hozzáállásukat, hogy családjuk, munkájuk mel-
lett sikerült ezeket a csodálatos eredményeket 
a csapatnak és Harkány városának elérni. A 
csapatot évek óta Mezei Róbert irányítja, a 
csapatkapitányi posztot pedig jómagam látom 
el. Mindketten ebben az évben kézilabda spor-
tedzői képesítést is szereztünk. Természetesen 

a játékosokén kívül sok ember munkáját kell 
megköszönnöm, akik éveken, esetleg évtize-
deken át segítették a harkányi kézilabdát. Kö-
szönöm Bedics Endre, Borbandi István edzők 
és Borbás Csaba szakosztályvezető munkáját. 
Ők azok, akiknek a játékosok mellett sokat 
köszönhet a harkányi kézilabda-szakosztály!
Köszönöm Harkány Város Önkormányza-
tának is az évek óta nyújtott támogatását, és 
reméljük, további szép eredményekkel tudjuk 
majd ezt viszonozni. Sok szeretettel várunk 
minden kézilabda- rajongót mérkőzéseinkre, 
és amennyiben kedvet érez a sportág kipró-
bálásához, edzéseinkre. 

Molnár Antal

–Siker?
–2007-ben Rotterdamban az öregfiúk verse-
nyét megnyertem.
–Itt Harkányban mit tapasztaltál?
–Játszottam a gyerekekkel, nagyon tehetsé-
gesek. Szimpatikus a klub, az egész csapat. 
Felajánlottam Eriknek, hogy bármikor eljövök 
segíteni. Igaz, most először jöttem Harkányba, 
de biztos, hogy nem utoljára.
–Tehát még találkozunk!
–Ezer százalék. 

(kj)

A szerbiai Zentán léptek rajtkőre az elmúlt 
hétvégén a Harkányi Diák-sportegyesület úszói. 
Nemes János vezetőedző tájékoztatása szerint 
a megmérettetésen öt érmet sikerült szerezni.
Eredmények: Krutek Csenge 50 méter gyor-

ismét találkozunk velük.
A szakosztály munkáját már nem először a 
drávaszabolcsi pingpongos baráti kör is se-
gítette. Nélkülük nem tudtuk volna a verseny 
magas színvonalát biztosítani, miként Har-
kány város támogatása nélkül sem. Köszönjük 
mindannyiuknak!
Köpösdi Erikezért volt szükség erre a meg-
oldásra, mely vélhetően eléri célját.        (sbi)

son és pillangón 2. lett, s szintén ezüstérmet 
szerzett az 50 méteres mellúszás döntőjében 
Szabó Kíra. Horváth Ágnes 50 m gyorson 3., 
mellen 5. helyen csapott célba. Hasonlóan 
végzett Ahman Bence: 50 m pillangón 3., 
gyorson 5. lett. További pontszerzők: Sipos 
Dominik 50 m gyorson 5., Németh Emese 

50 m háton 5.
A tájékoztatás szerint az egyesület úszóira 
legközelebb augusztus 3-án és 4-én vár újabb 
verseny, amikor Székesfehérváron, a Fedett 
Uszoda Nélküliek Országos Bajnokságán 
állnak rajthoz.

Köpösdi Erik



A verseny rendezője: 
Harkány Város Önkormányzata
A verseny sportszakmai szervezője:
Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

A verseny fővédnöke:  
Dr. Simicskó István - sportért felelős államtitkár

Időpont: 
2014. augusztus 20. szerda 07:00 – 19:00

Helyszínek:
Körverseny:  Harkány–58-as út–Máriagyűd–Siklós–
Harkány

Versenyközpont: 
Harkány, Bartók Béla utca, a Hotel Xavin melletti füves 
terület

Rajt/Cél: 
Rajt a harkányi Versenyközpontban felállított célkapuból 
reggel 07:00 órakor. A körverseny pályája 12.8 kilométer 
hosszú, gépjármű forgalom elől bójákkal, szalagozással, 
kordonnal elzárt, teljes hosszában egy forgalmi sáv széles-
ségű közút, szakaszos biztosítással, áteresztő pontokkal. 
A pályán jelentősebb szintkülönbség nincs.
FONTOS INFORMÁCIÓ ÉS NAGYON JÓ HÍR: AZ 
EGÉSZ VERSENY ORSZÁGÚTON FOG ZAJLANI.

Kategóriák:
- Profi (MKSZ licence-el rendelkező sportolók)matőr
- Váltó  (max. 4 fő, a váltótagok nem rendelkezhetnek 
MKSZ licence-el)

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, ha 
vállalja a versenykiírásban szereplő feltételeket, és be-
tartja a KRESZ általános szabályait. A versenyen fejvédő 
használata kötelező, a helyszínen bérlési lehetőség nincs! 
Egyéni kategóriában csak 18. életévüket betöltött személyek 
(1996.08.20. előtt születettek) indulhatnak. Váltóban, 16 
év az alsó korhatár (1998.08.20 előtt születettek.) de az 
induláshoz, írásbeli,  szülői/gondviselői hozzájárulás is 
szükséges, amit a nevezéskor vagy - online ügyintézés 
esetén - a rajtszám átvételekor kell leadni.

A versenyen csak megfelelő műszaki állapotban lévő 
kerékpárokkal lehet indulni. Erről a versenyzőknek  a rajt 
előtt nyilatkozniuk kell.  Ezt a szervezők ellenőrizhetik, és 
ha indokoltnak látják, megtilthatják az indulást. A verse-
nyen a „bolyozás” engedélyezett, ezért könyöktámasszal 
ellátott kerékpárokkal indulni tilos. A versenyen a lassúbb 
versenyzők a gyorsabbak haladását szándékosan nem aka-
dályozhatják. Váltani csak a versenyközpontban felállított 
célkapu előtti 15 méteres szakaszon a váltózónában lehet. 
A kerékpárosok a versenyt bármikor megszakíthatják, 
de erre csak a kijelölt helyen – a versenyközpontban - 
van mód. Amennyiben a pihenő egy óránál hosszabb, 
akkor ezt jelezni kell a verseny szervezőinek. A körpályán 
megállni, külső segítséget igénybe venni tilos. Ez csak a 
versenyközpont területén engedélyezett. A versenyzők 
kísérése a pályán tilos! Az egyén frissítők feladása csak 
a versenyközpont területén engedélyezett. A szervezők a 
verseny során folyamatos orvosi felügyeletet biztosítnak. 
Amennyiben az orvos úgy ítéli meg, hogy versenyző 
egészségi állapota nem megfelelő a verseny folytatásához, 
felszólíthatja a verseny a szüneteltetésére vagy befeje-
zésre. A felszólításnak a versenyző köteles eleget tenni. 
Amennyiben a versenyzők a szabályokat nem tarják be, 
a versenybírók az alábbi szankciókat alkalmazhatják:

1.  figyelmeztetés
2.  „stop and go” 30 perces kötelező kiállás a verseny-
központban
3.  súlyos szabályszegés esetben a versenyből való kizárás.

Értékelés:
A versenyt kategóriánként (külön a férfiak és nők) az a 
versenyző nyeri, aki a 12 óra alatt a  legnagyobb távolságot 
teljesíti. Köregyenlőség esetén az a versenyző győz, aki az 

2014. AUGUSZTUS

idő lejárta után előbb halad át a célkapun. Az időmérés 
és értékelés chip-es rendszerrel történik. (A chipekért 
kauciót kell fizetni, amelyet a rajtszámok átvételekor 
készpénzben kell kiegyenlíteni.)

Díjazás:
A verseny abszolút győztese háromnapos repülős utazást 
nyer a Tour de France 2015. évi versenyének párizsi 
befutójára!

A kategóriák győztesei és helyezettei külön díjazásban 
részesülnek. A szervezők és a szponzorok különdíjakat 
is felajánlanak, a résztvevők között (rajtszám alapján) 
értékes ajándéktárgyakat sorsolunk ki. Minden résztvevő 
rajtcsomagot és névre szóló emléklapot kap. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre a Harkányi Szabadtéri Színpadon, 
a versenyt követően körülbelül 20 órakor kerül sor. A 
díjakat és ajándékokat személyesen kell átvenni.

Nevezés:
Online előnevezés augusztus 15-én déli 12 óráig. Az 
előnevezés a nevezési díj egyidejű átutalásával válik ér-
vényessé. www.tourdeharkany.hu

A nevezési díj átutalása: 
Harkány Város Önkormányzata
Szigetvári Takarékszövetkezet 50800173-15392756 
(elkülönített számla)
A közleményben kérjük feltüntetni: 
HARKÁNY-TOUR 2014. és a versenyző neve.
A befizetés tényét igazoló dokumentumot - eredetit vagy 
banki átutalás bizonylatának kinyomtatott másolatát, stb. 
kérjük, mindenki hozza magával.

Nevezni személyesen a harkányi Tourinform Irodában 
(Harkány, Kossuth Lajos u. 7.) augusztus 19-én 08:00–
20:00 óra között, illetve augusztus 20-án a verseny reg-
gelén a Versenyközpontban 06:00–06:30 között lehet. A 
nevezési díjat helyszíni nevezés esetén készpénzben kell 
befizetni! Az előzetesen online nevezők rajtcsomagjukat 
és rajtszámukat a fenti időpontban a harkányi Tourin-
form Irodában vagy a verseny napján a rajtot megelőző 
45 percben 06:00 és 06:45 között a Versenyközpontban 
vehetik át.

Nevezési díj :
- Online előnevezés esetén egyéni indulóknak 
4.000.- Ft/fő (augusztus 15-ig!)
- Online előnevezés esetén váltótagonként 
3.000.- Ft/fő (augusztus 15-ig!)
- Helyszíni nevezés esetén egyéni indulóknak 
7.000.- Ft/fő
- Helyszíni nevezés esetén váltótagonként 
5.000.- Ft/fő

Szolgáltatások:
A verseny rendezője/szervezője a versenyközpontban 
állandó orvosi felügyeletet, gyúrót és sátorban pihenő 
helyet biztosít a résztvevők számára. A versenyközpontban 
frissítő állomás lesz ahol vízautomata áll rendelkezés-
re. A verseny lebonyolítását segítő önkéntesek, kérésre 
kulacsban is adnak fel vizet, amennyiben a versenyző a 
saját rajtszámmal ellátott kulacsát leadja. Szponzorok 
révén a versenyzők – ugyancsak a versenyközpontban 
– gyümölcsöt, aprósüteményt és szőlőcukrot vehetnek 
magukhoz. Egyéni frissítő kihelyezésére külön asztalt 
biztosítunk.  A versenyzők kísérői számára – kizárólag a 
verseny idejére - a Versenyközpont melletti füves területen 
saját sátor felállítására lesz lehetőség, érkezési sorrendben. 
A versenyközpontban mobil WC-k kerülnek felállítás-
ra. A versenyt megelőző nap augusztus 19-én 17:00-tól 
augusztus 20-án 22:00 óráig a rajtszámmal rendelkező 
versenyzők és kísérőik számára ingyenes parkolóhely áll 
rendelkezésre a Versenyközpont mellett.

A verseny helyszínén és annak közvetlen környezetében, 
bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a 
rendező, Harkány Város  Önkormányzata előzetes en-
gedélyével, végezhető.

A rendező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát 
korlátozza, a nevezést bármikor lezárja. A rendező egyben 
fenntartja az útvonal-, program- és időpont változtatás 
jogát is.

A verseny szakmai főrendezőjének elérhetősége:

Németh Károly
Tel: 20/497-0340, 
e-mail: nkpecs@gmail.com

A verseny internetes oldalát és nevezési rendszerét a 
Bringamédia Kft. alvállalkozóként biztosítja.             
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HARKÁNY-TOUR 2014. II. nemzetközi 12 órás országúti kerékpárverseny, Harkány, 2014. augusztus 20.

Sportrendezvények:
08.20. 

HARKÁNY-TOUR 2014, 
II. Nemzetközi 12 órás Országúti 
Kerékpár Maraton

08.30. 
XVII. Markovics János Asztalitenisz
Emlékverseny

Sportcsarnok 
állandó programjai:
Hétfő:
16.00 - 17.30 óra 

Az U15 korosztály labdarúgó edzése
17.00 - 19.00 óra 

Karate
19.00 - 20.00 óra 
Aerobik
Kedd:
17.00 - 18.00 óra 

Az U13 korosztály labdarúgó edzése
16.30 - 18.00 óra 

Az U21 korosztály labdarúgó edzése

Szerda:
17.00 - 19.30 óra 
Asztalitenisz 
17.30 - 19.00 óra 
Karate
19.00 - 20.00 óra 
Aerobik

Csütörtök: 
17.00 - 18.00 óra 

Az U13 korosztály labdarúgó edzése
19.30 - 21.00 óra 

Kézilabda

Péntek: 
16.00. – 18.00. óra 

Asztalitenisz 

A sportcsarnok 
rendezvényei





Kövessen minket az interneten!
Kövesse Harkány Városa és az Önkormányzat napi aktualitásait és a nagyvílág híreit a Város hivatalos honlapjain: 

www.harkany.hu, illetve a Harkányi Hírmondón, www.harkanyihirmondo.hu-n.




