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Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja2018. SZEPTEMBER  IV. ÉVF. / 9. SZÁM

JÓ ÉVET ZÁRT A STRAND
Ünnepélyes keretek közt adták 
át augusztus végén a harkányi 
bölcsődét.

A tavalyi évnél többen keresték fel a 
strandot, ahol hasonló őszi 
forgalomban bizakodnak.

Nyáron folyamatosak voltak a 
felújítások, hogy szeptember elején 
kezdetét vehesse az új tanév.

MEGNYÍLT A BÖLCSŐDE BECSENGETTEK
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MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel meghívjuk  

OKTOBERFEST  
rendezvényünkre Harkányba. 

 

Német Nemzetiségi Estünk  
2018. október 6-án (szombaton) 

17.00 órakor veszi kezdetét 
a Katolikus templomban tartandó szentmisével. 

A szentmisén  
a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Singvögel Kórusa énekel. 

18.oo órától a Művelődési Házban  
német nemzetiségi programmal várjuk. 

 

A programon fellépnek: 
 

-Harkányi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói 
-Herczeg Panna és Tóth Liza furulya  

a mohácsi Park utcai Általános Iskola tanulói 
-a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat  

Singvögel Énekkara 
-Auth Krisztián Himesházáról – harmónikán játszik 

-Singendi Quelle Kórus Mohácsról  
-a „Mohács” Nemzetiségi Néptánccsoport 

 
A báli zenét a Ticket Zenekar szolgáltatja. 

 
A belépés díjtalan!  

Adományaikat tisztelettel megköszönjük! 
 
 
 

Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
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A Baranya megye és a németországi Rems-Murr 
járás között fennálló közel két évtizednyi partneri 
kapcsolat fejlesztésének égisze alatt – a Harkányi 
Turisztikai Egyesület meghívására – szakmai dele-
gáció érkezett Harkányba szeptember közepén.
A fürdőben és a kórházban tett látogatás célja az 
együttműködés lehetséges területeinek feltárása volt. 
A delegáció az intézmények bemutatása mellett átfogó 
képet kapott a turizmus és a helyi vendéglátás lehető-
ségeiről is – tájékoztatott Végi János. Az egyesület elnö-
ke a német járás vezetőjével és a Rems-Murr Kereskedelmi Kamara ü gyvezető  igazgató jával történt megállapodásra 
mutatva jelezte, hogy a közeljövőben járásukban megrendezendő turisztikai kiállításon a házigazda vendégeként 
Harkány is részt vesz. 
A városunkba érkezett delegáció lá togatá sá nak legfő bb cé lja volt feltá rni azokat a terü leteket, ahol mindké t ré gió  
szá má ra kihí vá sok jelentkeznek é s ahol a kö zö s cé lok, é rdekek talá lkoznak – jelezte Mojzes Tamás, az egyesület 
titkára; kiegészítve: a megye más pontjain is tiszteletét tette a delegáció, amely a szolgáltatási szektorban, a gaszt-
ronómia, az ipar és kereskedelem területén, valamint a munkahelyi szakképzések terén mutatkozó lehetőségeket 
vizsgálta. A küldöttséggel a megyei közgyűlés tagjain túl olyan szakemberek is térségünkbe látogattak, akik az 
építőipar, a hulladékgazdálkodás, az egészségügy, az oktatás, a bü nteté s-vé grehajtá s vagy a pénzügyi és üzleti élet 
területein rendelkeznek kapcsolatokkal, tapasztalatokkal. harkanyihirek.hu

A Dél-Kom az október 1-jére a kukák mellé kitett sze-
mét szóródó anyagait zsákokba, dobozokba kéri tenni, 
valamint felhívja a fi gyelmet, hogy a lomtalanítás al-
kalmával nem viszik el az építési törmeléket és a zöld-
hulladékot valamint az állati tetemeket. Szintén a ház 
előtt marad a veszélyes hulladék, mint például a fes-
tékes és olajos doboz, akkumulátor, gumiabroncsok és 
a különböző elektronikai hulladékok, így a tévé vagy a 
hűtőszekrény is. A lomot lehetőleg előző este tegyük 
ki. Az utcákon heverő kacatok valódi játszóteret jelen-
tenek a patkányoknak, élősködőknek, amik amellett, 
hogy rendszeresen visszajárnak, hajlamosak beköltözni 
is a kedvező körülmények láttán. harkanyihirek.hu

Október első napján szállítják el a harkányi lakosok 
és nyaralótulajdonosok felesleges, megunt dolgait, 
az őszi lomtalanítás keretében. A lomokat október 
elsején (hétfő) reggelig kell a kukák mellé tenni.

NÉMET SZAKMAI DELEGÁCIÓ 
A VÁROSBAN 

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

Idén már negyedik alkalommal versengett a közönség 
kegyeiért mintegy kétszáz hazai fürdő. Az Év Fürdője 
közönségszavazáson 2018-ban is három kategóriában 
kerestek győztest. Összesen 170 ezren szavaztak.
Előkelő helyen végzett több baranyai nevező is, igaz, 
dobogóst nem ünnepel a megye. Az Év Fürdője kate-
góriában Harkány a tavalyi eredményhez képest kettőt 
lépve előre a hatodik helyet szerezte meg, Az év feltö-
rekvő fürdőjeként Siklós a 11. helyen ért célba, a Helyiek 
kedvenceként pedig Orfű ötödikként végzett. 
A közönségszavazáson össze-
sen kilenc baranyai fürdő 
indult, közülük Harkány 
kapta a legtöbb vok-
sot, őt Siklós majd 
Hertelend követ-
te. Sellye nem 
került be a leg-
jobb tizenötbe, 
megyei viszony-
latban is csak a 
hatodik lett Orfű 
és Szigetvár után. 
harkanyihirek.hu/
bama.hu

LEZÁRULT 
A SZAVAZÁS
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A VÁRAKOZÁSON FELÜL TELJESÍTETT A FÜRDŐ
A szezonzárás utolsó hétvégéje előttig 455 936 fő látogatott a harkányi fürdőbe, 606-tal többen, mint az 
elmúlt év azonos napjáig – tájékoztatta a harkanyihirek.hu oldalt Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. elnökségi igazgatója.

heti meg a gyógyfürdő minden vendége. Marosi And-
rás, a Harkányi Gyógyfürdő elnök-igazgatója lapunk-
nak elmondta, már több vállalkozó jelezte, hogy amíg 
az időjárás engedi, valamint a vendégek részéről igény 
van rá, addig nyitva tartanának.

MEGFELELŐ ÜTEMBEN 
HALAD A FELÚJÍTÁS
Milliárdos beruházás kivitelezési munkálatai zaj-
lanak a Harkányi Gyógyfürdőben. A strandépü-
let felújítását a harkányi önkormányzat abból 
az egymilliárd forintból valósítja meg, amelyet a 
kormány támogatásaként a város kapott turisz-
tikai célú fejlesztéseire. A hosszúra nyúló közbe-
szerzési eljárások miatt a munkáknak a nyár kö-
zepén tudtak hozzákezdeni a szakemberek, akik 
július 23-án, a Harkányi Fürdőfesztivált követő 
napon kapták meg a munkaterületet. A felújítás 
miatt lezárták a termálmedencét és a beltéri gye-
rekvilágot is. A kormánytámogatásból fi nanszí-
rozott fürdőfejlesztés első ütemében 300 millió 
forintból megépült a gyermekvilág, amelyet ta-
valy novemberben vehettek használatba a legfi a-
talabb vendégek. A fejlesztés második részeként 
a termálmedence rekonstrukcióját tervezték, 
ám a kivitelezői árak mintegy 30-35 százalékos 
emelkedése miatt előbbre vették az úgynevezett 
II-es épület felújítását. Ennek során a földszinten 
komplett wellnessrészleget alakítanak ki, bőví-
tik az éttermi részt, felújítják a vizesblokkokat 
valamint az öltözőket, továbbá lift beépítésével 
akadálymentesítik az épületet. Az emeleten a 
vizesblokkok felújítása mellett tornatermet ala-
kítanak ki, illetve a tető szigetelését is elvégzik. 
A vendégek kényelmét szem előtt tartva bővítik 
a pihenőtereket is, több mint 250 pihenőágyat 
helyeznek el a megújult épületben. A kivitelezés 
munkálataiba lapunk is belepillanthatott – az épí-
tésvezető körbevezetett bennünket a területen. 
Mint mondta, a tető és az oldalfalak szigetelésé-
vel már végeztek, ezek után a nyílászárókat cse-
rélik le, hogy a rossz idő beálltával haladhassanak 
a beltéri munkákkal. A kivitelező vállalta, hogy 
december végéig befejezi a munkát. Mint mond-
ták, eddig a csapadékosabb napok éppúgy lelas-
sították a munkálatokat, mint a kánikula, amikor 
is jó pár munkagép hibásodott meg.

A fürdő igazgatóságának elnöke szerint a minimális 
számbeli eltérés miatt gyakorlatilag azonosnak tekint-
hető a két, körülményeiben nagyon is eltérő esztendő.  
Az év, majd a nyár első hónapjának kedvezőtlen időjárá-
sa, később pedig a felújítás alá eső épület- és medence-
rész körüli munkálatok érdekes mutatókat produkáltak.
A nyári hónapokig egyértelműen pozitív belépőszámok-
kal lehetett találkozni, de a strandnyitás utáni esős hét-
végéken az a többlet, amit a fürdővállalat fejlődésétől 
vártak, elmaradt – jelezte az igazgató. Marosi András en-
nek ellenére jónak értékelte az elmúlt esztendővel mégis 
szinte megegyező eredményeket, mert – mint emlékez-
tetett – számos körülmény miatt az év eleji prognózisuk-
ban némi visszaesésre számítottak.
Az idei, évközi belépőszámok kedvező alakulását Marosi 
András a teljes kollektíva helytállása mellett a rendez-
vényszervezés valamint a marketing terén tevékenyke-
dő munkatársak sikerességének tulajdonítja, míg a ven-
dégek számának alakulásában továbbra is az időjárás 
szerepét tartja leginkább meghatározónak.
A fürdőben folyó munkálatokkal kapcsolatban az igaz-
gató előrehaladott állapotokról számolt be, az előállt kö-
rülményeket a vendégek is jól tolerálják.

SZEPTEMBER VÉGÉIG NYITVA VOLT A STRAND

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. tájékoztatása szerint a jó 
időre tekintettel a Lepke medence szeptember 23-ig 
tartott nyitva az idei esztendőben. Szükség is volt rá, 
hisz a megkezdett építési munkák miatt a strand épü-
letében nem üzemel melegkonyhás vendéglátó egység, 
így a kinti szolgáltatóknál tudtak vásárolni a vendégek. 
A téli időszakban – annak érdekében, hogy a vendégek 
ellátása ne sérüljön – a Harkányi Gyógyfürdőben lehe-
tővé teszik, hogy a fürdőzők a jó idő végéig a strandfür-
dő területén lévő vendéglátóhelyeket igénybe vegyék. 
Tehát a strand szeptember 23-i zárását követően akár 
a strandfürdő területén lévő, akár a városban található 
egyéb vendéglátóhelyeken tudnak étkezni. 
A felújításra tekintettel mindezt kilépődíjmentesen te-
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3.250 MOST 2100 Ft helyett
1500 Ft/alkalom

2018. szeptember 17. - október 26.
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Ezúton is köszönjük 
kórházunk csapatá-
nak a részvételt és a 
kiemelkedő teljesít-
ményt: Pozsgai Mik-

lós gyógytornásznak, Pappert Eszter ápolónak, Kádár 
Melinda ápolónak és Wawra Viktor diplomás ápolónak! 
Következő lépés a IX. Országos Szakmai Verseny októ-
ber 12-én a budapesti Lurdy Házban.
A döntő védnöke Dr. Balogh Zoltán a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
A területi vetélkedőn első helyezést elért 4 fős csapatok 
mérkőznek meg egymással a fővárosban. A megméret-
tetés a korábbi évekhez hasonlóan elméleti és gyakor-
lati részeket tartalmaz. A verseny az elméleti résszel, a 
tesztlap és a kamaráról szóló totó kitöltésével kezdődik. 
Ezt követően kerül sor a gyakorlati versenyre. A gya-
korlat helyszíne a Lurdy Ház különtermében kialakított 
kórházi környezet, és a Semmelweis Egyetem által biz-
tosított demonstrációs eszközök segítségével történik. 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház csapata első helyen vég-
zett a MESZK Megyei Szakmai Versenyen szeptember 15-én Pécsett. A Ba-
ranya megyei kórházak dolgozói mérték össze tudásukat. 

SZAKMAI ELISMERÉS A KÓRHÁZ SZAKDOLGOZÓI CSAPATÁNAK

A lelkes csapatokat aktív szurkolótábor buzdítja az ese-
mény helyszínén.
Kórházunk összes dolgozója nevében szívből gratulá-
lunk az eddig elért kimagasló eredményekhez, és szur-
kolunk a további sikerekért.
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Egy Interreg pályázatnak köszönhetően december 
közepéig zárulnak azok a munkálatok, melyek ke-
retében megújul a Harkányt és Siklóst összekötő 
kerékpárút is. A felújítás nem csak a városon kívüli 
részeket érinti, Siklós a barátság jeleként vállalta a 
Szúnyog-tóig terjedő belterületi szakasz önerejé-
nek biztosítását is.
A horvát-magyar határon átnyúló európai uniós fej-
lesztési program keretében megvalósuló projekt része-
ként azt a – két várost összekötő – kerékpárutat is fel-
újítják, melynek állapota az elmúlt években jelentősen 
leromlott. A pályázat gesztora, Donji Miholjac a határig 
vezető kerékpárútját építi ki, ami a magyar szakaszhoz csatlakozva a siklósi régiót is hozzákapcsolja az EuroVelo 6 
nemzetközi hálózat mintegy 70 ezer kilométeréhez. A horvátok már gőzerővel dolgoznak a Donji Miholjacon kez-
dődő szakaszon, a magyarországi kivitelezővel nemrég írta alá a szerződést Siklós. A két szomszédos várost érintő 
beruházás munkálatai előreláthatóan október elején kezdődnek és december közepéig zárulnak. Harkány ebben a 
pályázatban nem vett részt, de különböző hozzájárulásokkal támogatta az infrastrukturális beruházás megvalósít-
hatóságát. harkanyihirek.hu

Mintegy ezerkétszáz belterületi fa felmérését vég-
zik el a közeljövőben Harkányban. A városvezetés 
szeretné megelőzni a letört faágak által okozott 
baleseteket és károkat, emellett pedig a városké-
pet is megóvni.
A fürdőváros területét gondozó Harkányi Városgazdál-
kodási Zrt. egész évben folyamatosan végez gallyazási 
munkákat, most a fák nagyobb, részletesebb átvizsgá-
lására, műszeres felmérésére is készülnek.
– Mintegy ezerkétszáz fa koronáját és törzsét, mére-
tét és korát fogjuk megvizsgálni, ezt követően pedig – 
amelyik törzsnél szükséges – részletekre kiterjedő mű-
szeres vizsgálatot is végzünk – mondta Marosi András, 
a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.
A városban főként a Kossuth Lajos, a Bartók Béla, a 
Bajcsy-Zsilinszky utca és a Zsigmondy sétány által kör-
bezárt területre, valamint a Dráva-kiserdő és a fürdő 
teljes területére, a sportcsarnok környezetére fókuszál-
nak, de az ezeken kívül eső fákat is felmérik.
A műszeres átvizsgálásról Marosi András elmondta: 
egy magyar találmányú műszer, úgynevezett akuszti-

MEGÚJUL A KERÉKPÁRÚT

VIGYÁZNAK A FÁIKRA

SZERETNÉK MEGELŐZNI A BALESETEKET

kus komputertomográf segítségével fel tudják térké-
pezni a fa belsejét. A műszer egy térbeli modellel mu-
tatja be, hogy a fa belseje milyen százalékos arányban 
tartalmaz elhalt szöveteket, légüres tereket vagy odú-
kat, illetve olyan szöveteket, amelyekben a folyadéká-
ramlás már korlátozott. Emellett a korona nagyságának 
leképezésével a gép statikai számításokat is végez, ami 
nagyjából annyit jelent, hogy műszerrel a fafajta szakí-
tószilárdságára ad meg egy állékonysági megbízható-
sági adatot.
– Természetesen ezzel a módszerrel nem lehet minden 
ágletörést, fakidőlést előre jelezni, ha a térségre, terü-
letre nem jellemző időjárási viszonyok fordulnak elő, a 
fa belsejében történő változások ugyanis akár néhány 
hónap alatt is végbemehetnek, de minden vizsgálat azt 
segíti elő, hogy minél jobban elkerüljük a baleseteket 
és a városban parkoló autók sérülését – mondta a cég-
vezető. Tavaly egy felmérés után a meleg vizes árok-
nál, illetve a fürdő parkjában kellett 28 törzset kivágni, 
amelyeket az idén mintegy 300 saját nevelésű fa kiül-
tetésével pótoltak.

A harkányi városvezetést is megdöbbentette a nyár elején Dombóváron történt tragédia, 
amikor is egy negyven méteres fát csavart ki a tomboló szél. A törzse éppen egy arra járó 
kocsira zuhant, amit teljesen összezúzott és az autóban ülő négy utas meghalt. Nagyobb 
viharok után sehol sem ritka, hogy leszakadt ágak kerülnek az úttestre. Komolyabb gondot 
Harkányban még nem okoztak kidőlt fák, de nemrég például a fürdő egyik bejáratánál sértett 
meg egy parkoló autót egy ezüst juharfa leszakadt ága. Ezért is tartják szükségesnek a rend-
szeres felméréseket, igyekeznek megelőzni a baleseteket. bama.hu

amelyeket az idén mintegy 300 saját nevelésű fa kiül-

A harkányi városvezetést is megdöbbentette a nyár elején Dombóváron történt tragédia, 
amikor is egy negyven méteres fát csavart ki a tomboló szél. A törzse éppen egy arra járó 
kocsira zuhant, amit teljesen összezúzott és az autóban ülő négy utas meghalt. Nagyobb 
viharok után sehol sem ritka, hogy leszakadt ágak kerülnek az úttestre. Komolyabb gondot 
Harkányban még nem okoztak kidőlt fák, de nemrég például a fürdő egyik bejáratánál sértett 
meg egy parkoló autót egy ezüst juharfa leszakadt ága. Ezért is tartják szükségesnek a rend-
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Szeptember elején otthonában, 
családja körében köszöntötte 
Baksai Endre Tamás polgármester 
és Kecskeméthy Pál alpolgármester  Bara-
nyai Józsefné nyugdíjas pedagógust 90. szüle-
tésnapja alkalmából.

Szeptember végén helyezik 
ki azokat a téltűrő virágo-
kat, melyek a hidegebb hó-
napokban teszik derűsebbé 
Harkány utcáit. Az állomány 
még nevelkedik, de napokon 
belül az egész tábla virágba borul.
A több mint 15 ezer tő, jelentős részben saját növeszté-
sű árvácska gondozását augusztus első felében kezdték 
meg a Városgazdálkodás szakemberei. Az előrelátható-
an szeptember végén kihelyezendő virágok jelenleg a 
Városgazdálkodási Zrt. telephelyén, több száz négyzet-
méteren nevelkednek addig, amíg a város tízhektárnyi 
területén szét nem ültetik őket. harkanyihirek.hu

A művelődési ház adott otthont 
annak a rejtvényfejtő verseny-

nek, melynek 110 egyéni ne-
vezője szeptember második 
szombatján mérte össze tu-
dását, míg a csapatok viada-
la 80 résztvevővel vasárnap 

zajlott.
Mint az egyik szervezőtől, Albrecht 

Ferenctől megtudtuk, a harkányi pont-
gyűjtés kapcsolódott az országos versenysorozathoz, a 
helyezést a hibák száma, azon túl pedig a megfejtéshez 
szükséges idő határozta meg. A nevezők száma felül-
múlta a korábbi várakozásokat, a verseny hangulata és 
visszajelzései alapján pedig úgy tűnik, hogy egy hagyo-
mány van kibontakozóban. Az egyéni versenyzők közül 
a haladó csoportban induló Albrecht Ferenc került ki 
győztesként, az általa erősített csapat pedig a mesterek 
között a hatodik helyen végzett. A rendezvény fő támo-
gatója a város önkormányzata, a Harkány Városi Könyv-
tár, Kulturális- és Sport Központ valamint a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. volt. harkanyihirek.hu

Karbantartási munkálatok miatt 
áramszünet lesz 

2018. október 2-án 9-16 óráig 
a Kossuth L. u. 2-6-ig

(Művelődési ház, Bolgár múzeum) illetve, 
2018. október 4-én 9-16 óráig 

a Bajcsy-Zsilinszky u. 11-15-ig 
(Forrás panzió, Akvamarin vendégház, 

Önkormányzat telephely). 

Megértésüket köszönjük!

SZÜLETÉSNAPOS 
KÖSZÖNTÉSE

VIRÁGOSÍTÁS ÁRAMSZÜNET

REJTVÉNYFEJTŐK

Fotó: Kótány Jenő



8

harkányi hírek    szeptember

Mi motiválta abban, hogy elvállalja ezt a munka-
kört?
Az ügyvédi iroda mellett jogsegélyezéssel foglalkoztam 
az Inno Regio Alapítványnál, ahol hasonlóan az ügyfelek 
érdekeit, problémáit igyekeztem kezelni, megoldani. Az 
igazgatási ügyintéző munkakör elsősorban a hatósági 
ügyek képviselete a lakosság felé. Hozzám tartoznak a 
piaci bérleti szerződések, az önkormányzati kintlévősé-
gek behajtásai, a névhasználati rendeletben foglaltak 
betartatása, a birtokvédelmi ügyek. Mindezek mellett 
többször előfordul, hogy a jegyző asszony kérésére részt 
veszek az önkormányzati pályázatok szerződéseinek elő-
készítésében, egy-egy rendeletalkotás előkészítésében.

Összetett feladatnak hangzanak a felsoroltak, mi 
volt a legérdekesebb az elmúlt másfél évben?
Nagyon sok érdekes esetem volt. Az ügyfélfogadási 
időben rendszeresen érkeznek hozzám a város lakosai. 
Legtöbb közreműködésem természetesen birtokvédel-
mi ügyekben volt. A két fél közötti kapcsolatteremtés 
gyakran nehézkes, hogyha úgy érzi az egyik, hogy kárára 
sérelmet követett el a másik fél. A „szomszéddal” van a 
legtöbb probléma, s igyekszem a békéltető, a probléma-
megoldó szerepét betölteni. A legérdekesebb esetem, 
amikor egy ikerház, társasház egyik tulajdonosa elszá-
molási vitába keveredett az ikerház másik tulajdonosával 
a vízdíj fi zetése miatt. Itt odáig jutott a két fél, hogy az az 
ingatlantulajdonos, akinek a területén volt a vízfőcsap le-
zárta, elzárta a szomszédba menő csapot, így a szomszéd 
víz nélkül maradt. Ezt nem teheti meg, még vízdíjtartozás 
miatt sem. Majd a következő alkalommal szűkítőt szerelt 
fel, ezzel korlátozta a szomszéd vízfogyasztását. Többször 
a helyszínen hangos szóváltássá fajult a vita, de sikerült 
ezt is rendezni. A másik leggyakrabban előforduló beje-
lentés a hangos munkavégzés miatt történik. Előfordult 
többször is, hogy vasárnap az üdülőtelepen sétáltam, s 
a korában sérelmezett hangos munkavégzést kerestem. 

A városnak van rendelete, amely korlátozza a vasárnapi 
munkavégzést. Például robbanómotoros fűnyíróval tilos 
vasárnap füvet nyírni. S az, aki erre ébred vasárnap reg-
gel méltán tesz panaszt a szomszédjára. A közterületen 
lévő fák nem hozzám tartoznak, de a magántulajdonban 
lévő ingatlanon lévők miatt rengeteg panasz érkezik. Eb-
ben az esetben fi gyelmeztetjük az ingatlantulajdonost, 
hogy a területén található növényzet elhanyagolt, em-
beri életet vagy magántulajdont veszélyeztet, amiért a 
felelősség őt terheli. Ezekben az esetekben megértik a 
tulajdonosok, hogy cselekedniük kell. 

Említette a névhasználatot szabályozó rendelet meg-
alkotását is. Miért volt erre szükség?
Szeretett volna a hivatal képet kapni arról, ki milyen cél-
ból, milyen tevékenységhez használja Harkány nevét. A 
rendelet megalkotása alapján kérelmet kell benyújtani a 
felhasználónak, melyben nyilatkozik a felhasználás cél-
járól. Még nem volt olyan eset, ahol megtagadásra került 
volna a névhasználat. Aki korábban is használta Har-
kány nevét egy terméknél vagy szolgáltatásnál, azoknak 
is kérelmet kell benyújtaniuk, ha a jövőben is fel kívánják 
használni a város nevét termékük megnevezésénél.

Milyennek ismerte meg a várost?
A várost ismertem korábbról is, hisz gyakran felkerestem 
a fürdőjét. A város és a fürdő nyújtotta szolgáltatások 
jók, a hivatali munkában is megtaláltam a számításaimat. 
Mindezek mellett pedig zenélek is egy pécsi zenekarban, 
és egy éve körülbelül a Csak Apa Kedvéért zenekarban 
is billentyűsként játszom. Így most már nemcsak a mun-
kám és feladatvégzésem céljából, hanem a próbák miatt 
és a hobbim miatt is Harkányban vagyok.

Dr. Banna Zoltán 2017 áprilisától a harkányi polgár-
mesteri hivatal igazgatási ügyintézője. A Nagya-
tádon született és jogi egyetemet Pécsett végzett 
munkatárs a harkányi hivatalba a Németh és Tímár 
Ügyvédi Irodából érkezett.

BEMUTATKOZIK A HIVATAL

Dr. Banna Zoltán

Egész oldal – bruttó 40.000 Ft
Fél oldal – bruttó 20.000 Ft

Az éves megjelenés megrendelése esetén 15% kedvezményt adunk.

HIRDETÉSFELADÁS: HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

Negyed oldal – bruttó 15.000 Ft
1/8 oldal – bruttó 7500 Ft

HIRDESSEN A HARKÁNYI HÍREKBEN!
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Fennakadások nélkül kezdte meg működését szep-
tember harmadikán a két csoporttal működő harkányi 
bölcsőde, ahol épp ma fogadták a tizedik csöppséget.
A Süni és a Cica csoportba jelenleg öt-öt gyermek jár. 
Mint az intézmény vezetője, Kanizsai-Tóthné Szíjártó 
Anikó emlékeztetett, a szigorú szabályok mellett zajló 
beszoktatás szerint október végéig érik el a két csoport 
hét-hét fős maximális létszámát. A bölcsi szolgáltatásai 
utáni való érdeklődés nagy, így a teljes kihasználtság 
nem is kérdéses. Folyamatosan zajlik az udvar kialakí-
tása és az eszközök, játékok beszerzése is, mellyel a leg-
kisebbek igényeit tartják szem előtt. Mint megtudtuk, 
vizsgálják a lehetőségét a Dankó utca valamint a Köl-
csey tér felől megközelíthető óvodai rész bejárata kö-
zelében a parkoló komfortosabbá tételének is. Ezeknek 
a szakaszoknak azért nőtt meg a forgalma, mert az ovi 
területét – így a korábban nagyobb forgalmat bonyolító, 
úgynevezett oldalsó bejárati részt is – az előírások sze-
rint le kellett a legkisebbek részére választani.
Az intézmény vezetője kérdésünkre elmondta, az új 
szolgáltatás öt főnek ad munkát – három kisgyermek-
nevelő és két bölcsődei dajka személyében.
harkanyihirek.hu

MEGNYÍLT
a bölcsőde

Augusztus végén átadták az elmúlt hóna-
pokban kialakított bölcsődei épületrészt. 
Az óvoda északi szárnyában létrehozott két 
csoportszoba valamint a hozzájuk tartozó 
kisegítő helyiségek – mint a vizesblokk, az 
öltöző és a babakocsi tároló – minden elvá-
rásnak megfelelően, készen várták a legki-
sebbeket a szeptemberi tanévkezdésre.

Régen támasztott igény volt a harkányi szülők részéről, 
hogy bölcsődei ellátás is legyen a városban. Ennek tel-
jesítése a településre rótt kötelezettséggel együtt egy 
pályázatnak köszönhetően valósult meg. 
A bölcsődei szárny átadása ékes példája annak, hogy 
ha megfelelő emberek a megfelelő helyen vannak és 
együtt tudnak dolgozni, akkor minden nehézség ellené-
re sikeresek lehetünk – mondta az ünnepi szalagátvá-
gáskor Baksai Tamás. Harkány polgármestere az elmúlt 

évek tevékenységére mutatva kiemelte, a családok tá-
mogatása minden téren markáns eleme a városveze-
tés célkitűzéseinek, soraiban a bölcsőde kialakításának 
évekkel korábbra nyúló törekvésével. A városi intéz-
mények szerepvállalásán és az infrastrukturális felté-
telek teljesülésén túl a polgármester rávilágított arra a 
szakmai háttérre is, melyet a legkisebbekkel foglalkozó 
intézmény biztosít a bölcsődések gondtalan időtölté-
séhez is.

OKTÓBER VÉGÉRE TELJES 
LÉTSZÁMMAL ÜZEMEL A BÖLCSI
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Fotó: Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
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Fotó: Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
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A borongós idő ellenére majd’ félezer diák és több száz szülő, valamint az iskola dolgozói 
gyülekeztek az intézmény sportpályáján szeptember 3-án reggel nyolc óra előtt a tan-

évnyitó ünnepélyre. Aggodalom, öröm, reményteljes várakozás – mit hoz az új tanév –, 
ez volt leolvasható kicsik és nagyok arcáról. 

BECSENGETTEK
Az iskola dolgozói számára az 
új tanév már korábban elkez-

dődött, hiszen a nyár folya-
mán – szokás szerint – lezajlott a 

tisztasági festés, a nagytakarítás, 
köszönet érte a Városgazdálkodási 

Zrt. munkatársainak. Az Arany János utcában folytató-
dott az árok lefedése, így újabb parkolóhelyek létesül-
tek – köszönet a város önkormányzatának. Az iskola régi 
épületén két elavult ajtót cseréltek új műanyag ajtóra 
a Mohácsi Tankerületi Központ EFOP pályázatának kö-
szönhetően. E pályázati támogatásból az 
ősz folyamán még sor kerül az épület 
keleti homlokzatának tetőtéri ab-
lakai fölött a tönkrement lambé-
ria cseréjére és a beázások meg-
szüntetésére, a kosárlabdapálya 
lefedésére, az épületben tűzgát-
ló ajtók cseréjére és informatikai 
eszközbeszerzésre. 
A tankerületi központ munka-
társai az iskola könyvtárának par-
kettáját újították fel, csiszoltak, lak-
koztak, így megszépült környezetben 
várja olvasóit a könyvtár. A Menő Men-
za pályázat rendezvényeiről már több 
tudósítás jelent meg a tavasz folyamán; 
a pályázati támogatásból a nyáron be-
szereztünk és felszereltettünk öt ivókutat 
az iskola folyosóin. Ez kötelező eleme volt 
a pályázati programnak, a konyhára vásá-
roltunk egy 200 literes gázüzemű főzőüs-
töt, 900 darab új tányért és más konyhai 
felszereléseket. A pályázathoz kapcsolódó 
programok az új tanévben is folytatódnak. 

A nyáron a nevelőtestület tagjai áttekintették az elmúlt 
tanév eredményeit – erről rövid tudósítás jelent meg a 
Harkányi Hírek júniusi számában –, és megfogalmazták 
az új év legfontosabb célkitűzéseit. 

A tanévnyitó ünnepély kezdetén az intézmény vezetője 
az iskola egész közössége előtt búcsúzott el a nyugdíj-
ba vonuló kollégáktól, és köszönetet mondott sok-sok 
évtizedes eredményes munkájukért. Harmati Julianna 
földrajz-testnevelés szakos tanár 1981 óta dolgozott a 

harkányi iskolában, évtizedekig vezette a lányok kézi-
labdacsapatát, segítette diákjait osztályfőnökként és 
kollégáit szakszervezeti tisztségviselőként. Hirt János 
1976-ban kezdett iskolánkban orosz-testnevelés szakos 
tanárként, majd 2009-ben tért vissza, és 2012-től intéz-
ményvezető-helyettesként segítette az iskolai munkát. 
Közben majd’ húsz évig dolgozott a nagyharsányi iskolá-
ban, és 15 évig volt az intézmény igazgatója. Bándur Má-
ria és Bándur Miroszláv zenetanárként kezdték pályáju-
kat Kárpátalján, majd 1990 után Sellyén dolgoztak, az 
utolsó 15 évben pedig a harkányi zeneiskola növendékeit 

oktatták, új színt hozva az iskola és a város kul-
turális életébe. Köszöntötte az intézmény 

vezetője a legkisebb diákokat is, akik közül 
néhányan bátran, néhányan kissé félén-
ken nézegettek hol az óvónőkre, a szü-
leikre, hol a tanítóikra. Hagyományaink 

szerint az elsősök egy kis emléklapot 
is átvehettek, ami köszönti őket új 
„otthonukban”. Az intézmény új pe-

dagógusait is köszöntötte az igazgató: 
Feigl Kinga és Kaufmann-Sámóczi Gabri-

ella zongoratanárokat, Hanvayné Országh 
Krisztina pedagógiai asszisztens-tanítónőt, 
Homonnay Dávid testnevelő tanárt és Pla-
szauer Józsefet, az iskola új intézményveze-
tő-helyettesét. 

Az egyik legfontosabb változás az új tan-
évben, hogy az iskolákat kötelezte az 
irányító hatóság az elektronikus napló 
bevezetésére. Ezért a pedagógusok az 
E-naplóba rögzítik ezentúl az elvégzett 
tananyagot, a tanulók érdemjegyeit, 

esetleges hiányzását, dicséreteit és egyéb 
információkat. A szülők pedig az E-ellenőrzőből kell tájé-
kozódjanak gyermekükről. Az első évben használni fog-
juk a hagyományos ellenőrzőt illetve tájékoztató füzetet, 
de lassan hozzá kell szoknunk az on-line információá-
ramláshoz e téren is. A szülőket az első szülői értekez-
leten már tájékoztatták a pedagógusok az E-ellenőrző 
használatáról, ezúton is kérünk mindenkit, aki ez ügyben 
valamilyen problémát tapasztal, keresse gyermeke osz-
tályfőnökét vagy az iskola vezetőit. A korábbi évek gya-
korlatának megfelelően a szülők ezután is találkozhat-
nak gyermekük pedagógusaival a szülői értekezleteken 
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és a fogadóórákon. Kérjük a kedves szülőket, használják 
ki ezeket az alkalmakat.

A tanév kezdetével szinte egyidőben indulnak azok a 
tanórán kívüli programok, amelyek színesítik a diákság 
hétköznapjait. A szakkörök, előkészítők, sportköri foglal-
kozások, zeneiskolai órák mind azt a célt szolgálják, hogy 
tanítványaink bővítsék ismereteiket, elmélyítsék tudásu-
kat, gazdagítsák műveltségüket, fejlesszék képességei-
ket. Szeptemberben már megünnepeltük a magyar dal 
napját, lezajlott az őszi túránk. A diákolimpiai versenyso-
rozat a megyei duatlon döntővel indult, készülünk a ma-
gyar és európai diáksport napjára, a népmese napjára, a 
zene világnapjára – ezzel már az októberi programokhoz 
érkeztünk. Megemlékezünk majd Arad vértanúiról, és az 
1956-os forradalomról. Október elején papír- és elektro-

nikushulladék-gyűjtést is szervezünk, és folytatódik a 
Menő Menza programsorozata is. Október 13-án délután 
Budai Péter, a közismert séf fog a gyerekeknek ételbe-
mutatót tartani vidám szabadtéri program keretében – 
terveink szerint – a művelődési ház mögötti réten.
Nevelőtestületünk elkötelezett amellett, hogy minden 
diák saját képességeihez mérten sajátítsa el a lehető leg-
magasabb szintű ismereteket, készségeket, hogy azokat 
alkalmazni, gyarapítani tudja további tanulmányai során. 
Ennek megvalósulásához kitartó szorgalomra, a diákok, 
szüleik és a pedagógusok hatékony együttműködésére 
van szükség. Bízva az összefogás erejében, az egész is-
kolai közösségnek eredményes tanévet kívánok! 

Kiss József LeventeKiss József Levente

Fotó: Kótány Jenő
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vidanet.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. 
Részletek a weboldalunkon.

Tiszta Ősz
Kössön új szerződést a 
Vidanetnél, és egy új Bosch 
porszívót kaphat ajándékba!
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SZÜLETETT:  2018.08.27.  Kubatov Milán

ELHUNYTAK:
2018.08.08.  Piri Tibor 
2018.08.17. Bánás Imre   

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2018.08.04. Jáksó Rebeka és Alsó Tamás
2018.08.11. Gusztáv Bianka Csilla és Ujvári Olivér András
2018.08.18. Viszló Nikolett és Erdész Gábor 
2018.08.18. Berka Regina és Felhoffer Zsolt

ANYAKÖNYVI HÍREK
Gusztáv Bianka Csilla és Ujvári Olivér András

a u g u s z t u s

TUDOMÁNYOS

ELHUNYTAK:

2018.07.17.  Biró Józsefné  
2018.07.27. Ceglédi József          
2018.07.27. Spengler Józsefné  
2018.07.28. Tóth Ferenc   

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2018.07.07.  Balázs Eszter és Magasi János       
2018.07.17. László Szilvia és Szabó Károly             
2018.07.20. Török Lívia és Slama János 
2018.07.27. Eckstein Petra és Ogu Joshua
2018.07.30. Bali Tímea és Németh Péter László      

ANYAKÖNYVI HÍREK / j ú l i u s

 Ceglédi József          

  Balázs Eszter és Magasi János       

Idősek világnapja
Október 6-i megemlékezés
Oktoberfest
Lecsófesztivál 
Október 23-i megemlékezés
Horvát est

OKTÓBEROKTÓBERHARKÁNY
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Méltó rangra emelhetik az évszázadok óta alkalmazott, hatásos kezeléssort

Milyen kutatómunkát végeznek a kórházban?

Elsősorban azt próbáljuk körbejárni, hogy az itt elérhető 
kezelések milyen hatással járnak azon kívül, amit a bete-
gek elmondanak vagy a kezelőorvos tapasztal. Bizonyíté-
kokat gyűjtünk a kardiológia, a bőrgyógyászat, a nőgyó-
gyászat és a reumatológiai betegségek terén a kezelések 
hatásosságának alátámasztására. Az egyik legérdeke-
sebb munkánkkal a szén-dioxid kezelés emberi szerve-
zetre gyakorolt hatását vizsgáljuk. Az Erdélyben mofet-
taként ismert és évszázadok óta használt, hazánkban is 
nagyon régóta alkalmazott kezelés kedvezően hat a szer-
vezetre. A betegek érszűkülete mérséklődik, az értágító 
hatás miatt javul a keringésük, így a szívbetegeknek és a 
reumatikus betegségekben szenvedőknek is csökkennek 
a panaszaik a kezelések hatására.

Ha ilyen jók a tapasztalatok, akkor miért nem érhető 
el a módszer bármelyik kórházban?

A tudományos munkával, a bizonyítékok gyűjtésével mél-
tó rangra emelhetünk egy olyan hatásos kezeléssort, ami 
évszázadok óta működik, de nem elismert az orvosszak-
mai berkekben. A mai kor igényli azt, hogy bizonyítékok 
legyenek az eredményesség mögött. A tapasztalatok va-
lóban nagyon jók, viszont eddig az eredményeket nem tá-
masztották alá tudományos munkával, így sokan inkább 
népi gyógymódként tartják számon. Pedig ezt a kezelési 
módot évek óta alkalmazzák Harkányban. Van olyan beál-
líthatatlan vérnyomásproblémákkal küzdő betegünk, aki 
félévente jár hozzánk éppen ennek a kezelésnek a hatásai 
miatt. További előnye, hogy a betegeknek utána keve-
sebb gyógyszert kell szedniük és a közérzetük is javul.

Hogyan és mire hat a kezelés?

A szén-dioxid értágulatot hoz létre, ezért főként az érszű-
kületre jó, így a koszorúérre, agyérre, végtagokban lévő 
érszűkületre is hatásos. Javul a páciensek keringése, ez 
pedig számos más probléma okát szünteti meg. Ebben a 
tudományos munkában mi kimutattuk, hogy olyan vál-

Az elmúlt időszakban több nemzetközi, minősített szakmai lapban jelentek meg cikkek a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórházban folyó tudományos munkáról. A kardiológiai rehabilitációs osztályvezető 
főorvost, dr. Ajtay Zénót kérdeztük a kutatásról.

Méltó rangra emelhetik az évszázadok óta alkalmazott, hatásos kezeléssort

A KÓRHÁZBAN

TUDOMÁNYOS
MUNKA, A HARKÁNYI 

tozások történnek a szervezetben, olyan tartós eredmé-
nyeket lehet a kezeléssel elérni, amelyek többek egyszerű 
kémiai hatásnál. Rendszerszintű változás történik a szer-
vezetben, ami érinti az értágító jelátviteli szignálokat és a 
vegetatív idegrendszert is. Tehát a kezelésnek nem csak 
pillanatnyi eredményessége mutatható ki, hanem tartós 
javulást okoz. 

A harkányi gyógyfürdőkórház egyébként 
évente ötszáz fekvőbeteg kardiológiai 
rehabilitációját látja el.  A kutatómun-
kát Phd-jelöltként Dr. Németh Balázs és 
Dr. Pongrácz-Kreska Zita végzi. Emellett 
– hasonló céllal, szoros együttműködés-
ben – a kórház sokszínűségét és az uniká-
lis gyógyvizet tükröző kutatási program 
folyik a meddőség, a pikkelysömör és a 
reumatológiai megbetegedések kezelé-
sét illetően is. Ezeket a különböző terü-
letek vezetői irányítják: dr. Péter Iván, a 
gyógyfürdőkórház főigazgatója, Dr. Nus-
ser Nóra orvosigazgató, Dr. Varga Péter 
főorvos. 
– A harkányi kórházban folyó kutató-
munkánk során együttműködünk a Pécsi, 
valamint a Szegedi Tudományegyetem-
mel is. A munkánkról megjelent cikkek 
már fontos eredménynek tekinthetőek, 
hiszen ezek azt jelentik, hogy a tudomá-
nyos közvélemény is információt kaphat 
az itt folytatott kutatásról – fogalmazott 
dr. Ajtay Zénó.

EGYETEMEKKEL IS 
EGYÜTTMŰKÖDNEK
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Mikor és hogy kerültél kapcso-
latba a sportággal?

Csak a szűk ismerősi kör tudja, hogy 
1997-ben Zsebe Gabi mellett ízleltem meg 

a versenyzést. Egy véletlen folytán ültem be mellé a Zsi-
guliba, mert megkért, hogy egy gyorsaságit vegyünk fel 
belülről. Ott is ragadtam mellette abban az évben a ral-
lisprint bajnokságban.

Innentől pedig elindult a navigátori karriered?
Igen, a következő évben Németh „16V” Péternek segéd-
keztem versenyeken, közben azért sikerült beülni mel-
lé és Balatonyi Árpi mellé is a Lada Samarába egy-két 
sprintszakaszon.1999-ben Szelep szólt, hogy a szezonban 
Rongits Attila mellé kellene beülnöm a VFTS-be. Ezzel fel 
is gyorsultak az események. Gőzöm nem volt, hogy mit 
kell majd csinálnom; gyorstalpaló következett, ahol Sze-
leppel elméletben lejátszottunk versenyeket. Elmondta, 
mit csináljak, hogy számoljak, és mit hogyan írjak fel. 
2000-ben pedig már Keszler Matyi bá’ mellett diktáltam 
az itinert országos versenyeken az Audiban.

2001-ben pedig egy olyan korszak kezdődött, ami 
sok sikert tartogatott.
Igen, 2001-től Szelep mellett ültem, egészen 2012-ig. 
Ez egy nagyon szép időszak volt, rengeteget tanultam 
tőle. Ugye, nem kell bemutatni, pro navigátor volt, így 
volt rálátása a dolgokra, és közös érdek volt, hogy 
jól tudjunk együtt dolgozni. Valójában ő indí-
totta el a pályafutásomat. Nekem sikerült az, 
ami minden autóversenyző álma: jó pilótával, 
jó csapatban, jó autókkal versenyezhettem. 
Rögtön 2001-ben megnyertük a bajnokságot 
az ORB A5 kategóriájában egy Skoda Felicia 
Kit Carral.
2003-ban ismét bajnok lettünk az A5-ben, akkor 
tizenheten voltunk a kategóriában, de két győzelem 
is elég volt az év végi elsőséghez. Harmadik bajnoki cí-
münket pedig 2009-ben szereztük, de akkor már az A6-
ban indultunk a Skoda mellett Citroen C2 R2-vel; akkor 
tizenegyen mentünk a kategóriában. 2010-ben Varga 
Roland mellett N-es Zsigulival nyertünk Historic-bajnok-
ságot úgy, hogy az öccsével, Varga Sándorral felváltva 
ültünk jobb oldalt. Örülök, hogy abban az érában tudtam 
versenyezni, amikor még sok autó és néző volt, nyolcvan 
körüli rajtszámmal indultunk A5-ben.

A 2012-es Baranya Kupa után idén Orfűn visszatér-
tél a jobb 1-be. Miért nem navigáltál a két verseny 
közötti időszakban, és hogy sikerült a visszatérés?
Sok minden változott, lettek dolgok, amik fontosabbak-
ká váltak a mindenáron való versenyzésnél. Valójában a 
munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudtam folytatni a 
versenyzést. Aztán úgy hozta a sors, hogy Györkő Józsi-
val kollegák lettünk egy munkahelyen. Na, ez lett a „vesz-
tem”. Hónapokon keresztül hallgattam, hogy milyen jó 
dolog a versenyzés és próbáljuk meg egyszer együtt. 
Aztán az idei orfűi sprint előtt pár héttel 
szólt, hogy induljunk és teszteljünk 
egy C2 R2 Max-ot, amivel majd a 
Baranya Kupán fogunk indulni.

Mennyire volt nehéz vissza-
rázódnod a navigátori mun-
kába, és hogy tetszett a ver-
seny?
Azt mondják, olyan a navigálás, 
mint a biciklizés, nem lehet elfelej-
teni. Rendesen készültem rá, mint ré-
gen; vallom, hogy rutinból sehol nem szabad menni. Még 
izgultam is! Úgy vártam a versenyt, mint a gyerekek a 
Jézuskát! Jó volt újra érezni a benzinszagot. 

Egerben és Miskolcon már Zsebe Gábor mellett fog-
laltál helyet, miként sikerültek ezek a versenyek?

Gábor az orfűi verseny előtti héten hívott, hogy 
hallotta, váltottam licencet, és nincs-e kedvem 
beülni mellé. Örültem és megtiszteltetés volt, 
hogy rám gondolt. Megbeszéltük, hogy ami-
kor Józsinak nem kell navigálnom, akkor én 
ülök a J1-be. Érdekes volt 21 év múltán újra neki 

olvasni az itinert. Átbeszéltünk a versenyről 
mindent, elmondta, hogy mit és hogy szeretne. 

Úgy gondolom a versenyautóban jó volt az összhang, 
jól ment a közös munka. Egyébként nagyon készültem 
a versenyre. Hiába mentem az egri pályákon többször, 
mindig új kihívás, mindig újra kell gondolni, főleg most, 
új pilóta mellett ülve. 
A versenyen abszolútban ötödik, a kategóriában első 
helyen végeztünk. Miskolc sajnos nem sikerült jól, kate-
gória első és abszolút ötödik helyről álltunk ki, mert folyt 
az olajhűtő. Ezentúl is készülünk tovább, és újra élvezem 
a versenyzést.  

Újra versenyez a harkányi
BÉRES „UNICUM” ATTILA 

Béres „Unicum” Attila hat év kihagyást követően tért vissza a rally világába. Korábban 
három kategóriabajnoki címet szerzett, WRC-n kívül szinte minden autót kipróbált 
az Országos Rallye Bajnokságban. Tizenegy éven át Németh „16V” Péter mellett volt 
navigátor, de versenyzett Rongits Attilával, Keszler Mátyással is, míg karrierjét Zse-
be Gáborral kezdte. 
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ÚSZÓ-HÍREK
Nagyon jól szerepeltek a Harkányi 

Diáksport Egyesület sportolói a 
Beremenden rendezett nem-

zetközi Szent István Kupa 
úszóversenyen, amelyen ti-
zenegy klub vett részt.
Nemes János tanítványai 
összesen huszonnyolc érmet, 

köztük hét aranyat szereztek. 
A legeredményesebb harkányi 

versenyző Spándli Dominik és 
Tihanyi Patrik volt, mindketten 

négy éremmel zártak, s mindketten két-
szer állhattak a dobogó tetejére.
A harkányi eredmények: 
Spándli Dominik 100 gyorson és háton első, mellen 
és vegyesen második; Fekete Zalán 100 mellen első, 
gyorson második, háton harmadik, vegyesen ötödik; 
Kuszinger Áron 100 háton második, gyorson és mellen 
harmadik, vegyesen hatodik; Horváth Ágnes 100 gyor-
son első, mellen és háton második, vegyesen negyedik; 
Krutek Csenge 100 vegyesen második, gyorson és mel-
len harmadik, háton ötödik; Tihanyi Patrik 100 gyor-
son és háton első, vegyesen második, mellen harmadik; 
Ahmann Bence 100 gyorson harmadik, mellen hatodik; 
Várnai Petra 33 gyorson első, mellen és háton második, 
vegyesen ötödik; Fedelevits Lora 33 háton harmadik, 
gyorson negyedik, mellen ötödik; Kuszinger Márton 33 
gyorson és háton második, mellen harmadik; Nagy-Ka-
sza Blanka 33 gyorson hatodik; Boros Aliz 33 gyorson 
negyedik, mellen ötödik; Lukács Botond 33 háton ötö-
dik; Boros Zsombor 33 gyorson, mellen és háton ötödik.

HATALMAS SIKER HAZAI VIZEKEN

A fedett uszodával nem rendelkezők mezőnyében a Har-
kányi Diáksport Egyesület versenyzői - a második helye-
zettnél 106 ponttal többet gyűjtve – hódították el a ku-
pát az idén 33. alkalommal megrendezett Harkány Sprint 
Nemzetközi Úszóversenyen. Az összesített pontverseny 

alapján – melynek eredményeként mindkét kupa Bara-
nyában maradt – idén a fedett uszoda nélküliek csoport-
jában a sorrend a következőképpen alakult: 1. HDSE 333 
pont, 2. Thermal Spa Siklós (227 pont), 3. Orosháza 
ÚSE (223 pont). Míg a fedett csarnokkal rendelkezők 
körében a pálmát idén a PSN ZRt. (288 pont) csapata 
vitte el, megelőzve Eszék (188 pont) és Arad (151 pont) 
gárdáját.
A versenyen 29 csapat vett 
részt, több mint négyszáz 
versenyzővel, a hazai csa-
patokon kívül öt ország-
ból: Szlovákia, Románia, 
Szerbia, Horvátország, 
Bosznia-Hercegovina.
A harkányi egyesület 
versenyzői közül arany-
érmet szerzett a 4x50-
es fi ú gyorsváltó (Sipos 
Dominik, Fekete Zalán, 
Spándli Dominik, Tihanyi 
Patrik), míg a Kuszinger Áron, 
Ahmann Bence, Nagy Ákos, Weimert Ádám ösz-
szetételű csapat ugyanitt a pontszerző hatodik helyen 
végzett. A lányoknál a Horváth Ágnes, Krutek Csenge, 
Csontos Réka, Várnai Petra összetételű gárda bron-
zéremmel zárta a versenyt. A harkányi sportolók egyé-
ni eredményei: Tihanyi Patrik 50 hát 1., mell 2., gyors 
3.; Sipos Dominik 50 hát 2., mell, pillangó 4., gyors 6.; 
Spándli Dominik 50 mell, hát, pillangó, gyors 1.; Fekete 
Zalán 50 mell 2., gyors 4., hát 6.; Nagy Ákos 50 pillangó 
2., hát 3.; Kuszinger Márton 50 mell, hát 2., gyors 3., 
pillangó 4.; Kuszinger Áron 50 pillangó 3., hát 4., mell 5. 
Weimert Ádám 50 hát 5., pillangó 6.; Boros Zsombor 
50 hát 4., pillangó 5., gyors 6.; Nemes János 50 hát 5., 
mell 6.; Holczknecht Brúnó 50 hát 6.; Horváth Ágnes 
50 mell 1., gyors 2., hát, pille 4.; Krutek Csenge 50 mell, 
pille 5., hát, gyors 6.; Várnai Petra 50 hát, pille 1., gyors 
2., mell 3.; Fedelevits Lora 50 gyors 4., hát, pille 5.; Bar-
kó Kincső 50 pille 4.

Fotó: Kótány Jenő
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Sipos Mihály Mecseknádasdról, valamint Miklós Zsolt 
Komlóról. Jó eredményre számítunk az idei évadban is, 
cél a dobogón végezni.

KÉZILABDA-MÉRKŐZÉSEK 
A SPORTCSARNOKBAN

Az idei évben hat mérkőzést játszik hazai pályán a Har-
kányfürdő SE férfi  kézilabdacsapata. A mérkőzések egy-
ségesen 17:00 órai kezdettel, szombatonként lesznek:
Harkány – DÖKE Komló: szeptember 22.
Harkány – Szigetvár: október 13.
Harkány – Pécsi VSE II: november 10.
Harkány – Hosszúhetény: november 17.
Harkány – PEAC II: december 1.
Harkány – PTE-ÁOK Petőfi  SE: december 8.

Kevés csapat büszkélkedhet olyan (kiváló) eredmény-
sorral, mint a Harkány SE férfi  kézilabdázói. Amióta bú-
csúztak az NB II-től – vagyis több mint tíz éve –, mindig 
a dobogón végeznek a megyebajnokságban. Többször 
voltak első helyezettek is, a legutóbbi két szezonban vi-
szont meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. Az igaz-
sághoz tartozik azonban, hogy a legutóbbi idényben 
megnyerték az alapszakaszt, csak aztán jött egy várat-
lanul beiktatott rájátszás, ahol elbukták a gyakorlatilag 
már behúzott bajnoki címet.
A harkányiak szakosztályvezetője Molnár Antal elmond-
ta, sajnos nálunk elég sokan abbahagyták a játékot, ami-
re lehetett számítani, mert idős csapat a miénk. Ugyan-
akkor többnyire olyanok intettek búcsút, akik nem sok 
meccsen tudtak részt venni. Ebből kifolyólag nem is 
gyengültünk meg különösebben. Érkezett két új játékos, 

KÉZILABDA HÍREK

Augusztus 25-én 
rendezte meg ha-
gyományos ver-
senyét a harkányi 
asztalitenisz szak-
osztály, a Markovics 
János Emlékver-
senyt, ahol a Tanár 
Úrra, a sportág har-
kányi életre hívójá-

ra emlékeztünk. A bajnoki idényre felkészítő tornára 96 
játékos nevezett, a versenyt 16 asztalon, öt kategóriában 
– NB-s/”A” kategória/, Megyei I. osztály/”B” kategória/, 
Városi /”C” kategória/ és Utánpótlás fi ú-leány /”D” kate-
gória/versenyszám – bonyolítottuk le.
A versenybírói asztalnál Gulyás Vince nemzetközi bíró ült, 
így a lebonyolítás ennek 
megfelelően európai szin-
tű volt. A megfelelő kö-
rülmények és játékvezetés 
mellett köszönettel tarto-
zunk Markovics Jánosnak, 
a verseny fővédnökének 
személyes támogatásáért, 
amely megalapozta versenyünk anyagi hátterét.
Az egyenes kieséses rendszerű páros versenyek után az 
egyéni küzdelmek következtek, ahol a következő ered-
mények születtek:  

MARKOVICS EMLÉKVERSENY
Páros: „A” kategória, „B” kategória
1. Hőgye Dániel – Balogh Bence /PEAC/   
1. Csomor Szabolcs – Csomor Ferenc /Harkány/
2. Szuhanyik józsef – Szeberényi András /TÜKE SE/ 
2. Matus Attila – Pataki János /Mozsgó/
3. Mihalovity Dominik – Németh Márton /PEAC/ 
3. Papp Endre – Szunyogh Mihály /Mágocs/
3. Balázs Ottó – Drávai József     
3. Bernd Saller – Németh József /TÜKE SE/

Egyéni: „A” kategória, „B” kategória
1. Hőgye Dániel /PEAC/     
1. Csomor Szabolcs /Harkány/
2. Szuhanyik József /TÜKE SE/    
2. Papp Endre /Mágocs/
3. Németh Márton /PEAC/    
3. Óh Martin /Mohácsi TE/
3. Mihalovity Dominik /PEAC/    
3. Bernd Saller /Darány/

„C” kategória, „D” kategória-leány:
1. Vass Tibor /Pécs/     
1. Iola Pamela /TÜKE SE/
2. Horváth Gábor /Szigetvár/    
2. Szuhanyik Gréta /TÜKE SE/
3. Tamás László /Nagybajom/    
3. Nagy Rebeka /PEAC/
3. Németh József /DDKK-Volán/    
3. Nagy Judit /PEAC/

„D” kategória – fi ú:
1. Koós Barnabás /TÜKE SE/
2. Mikó Levente /TÜKE SE/
3. Szakáll Dániel /Baja/
3. Frank Sánta Erik /Baja/
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Hirdetésfelvétel
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A nyomtatott kiadványban és az internetes felületen található 
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védik. A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
A tartalom összeállításában közreműködtek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Hári Józsefné, Barkó Béla, Herendi Ferenc, Kacsúr Tamás, Kiss 
József Levente, Kótány Jenő, Köpösdi Erik
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Megjelenik 2000 példányban
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Szerkesztőség
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A harkányi labdarúgócsapat az idei bajnokságot vereséggel kezdte a Mohács ellen, 
majd a kupában is kiesett. Ezt követően került sor a szomszédvárak találkozójára, 
aho 2-1-es győzelmet értek el a Siklós vendégeként. A fürdővárosiak góljait Dob-
rosi és Nagy szerezte. A bajnokság következő fordulójában Szászvárra látogattak a 
harkányiak. A meccset 14-0 arányban nyerték meg. A harkányi gólokat Oberländer, 
Schvedics, Borka (4), Dobrosi, Geczó (2), Törő (öngól), Nagy N. (2), Kása és Bukvic 
szerezte. Szeptember idusán a PVSK vendégeskedett Harkányban, 4-1-re győzték 
le a hazaiakat. A csapatból idén ősszel eddig a legtöbb gólt (négyet) Borka szerezte.

GYENGE KEZDÉS UTÁN SIKERES FOLYTATÁS

Én is azért élek — Jóga Márki Nórival:

Hétfő:   19:00–20:00 aerobik a kisteremben 

Kedd:  18:00-19:00   TRX-edzés a kisteremben 
  18:30–20:00 öregfi úk labdarúgóedzése

Szerda:  17:15-20:00 asztalitenisz edzés
  17:00-18:30 Én is azért élek - jóga
  19:00-20:00 aerobik a kisteremben 

Csütörtök: 18:00-19:30    női labdarúgóedzés 
  18:00-19:00  TRX-edzés a kisteremben

Péntek:  17:30-20:00  asztalitenisz edzés

Szombat: 10.00 – 11.00  TRX-edzés a kisteremben 

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A 
SPORTCSARNOKBAN:

A „Tenkes TRX” ősszel is tart foglalkozásokat a 
harkányi sportcsarnokban, keddi (18.00 – 19.00), 
csütörtöki (18.00 – 19.00) és szombati (10.00 – 
11.00) napokon. További információ a helyszínen, 
illetve a „Tenkes TRX” facebook-oldalán.

Márki Nóra jóga foglalkozásokat tart szerdánként a sportcsarnok kistermében 17.00 órától. Más időpontban 
tartott foglalkozásokról érdeklődjön az „Én is azért élek — Jóga Márki Nórival” facebook oldalon.

Thai box, kick-box edzések: TRX:
A sportcsarnok kistermében továbbra is le-
hetőség van thai box, kick-box és bokszedzések 
látogatására. 
Időpont-egyeztetés szükséges, ami az alábbi 
számon kérhető: Demhardt Tamás: 06-70/542-7854 

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A

Fotó: Kacsúr Tamás
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