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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

STRANDNYITÁS

MÁJUSFAÁLLÍTÁS

PTE HANGJA

Május 10-én kezdődik a strandszezon,
több százezer vendéget várnak.

Április 30-án felkerültek a szalagok a
város májusfájára.

2019-ben a harkányi Zoric Szonja lett a
PTE hangja verseny győztese.

MÁJUSFAÁLLÍTÁS
FOTÓ: KÓTÁNY JENŐ
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Mária-köszöntő
Május hónapját az édesanyák illetve Jézus édesanyja tiszteletének szenteli
a keresztény nép. Sok jel mutat arra, hogy korunk emberének az üdvösségét bízta Isten a Boldogságos Szűzre.
Isten semmit sem tesz az ember közreműködése nélkül: kijelöli hivatását,
elvárja a hivatással való együttműködést, és azt is, hogy annak továbbadásában is részt vállaljon.
Ebben is elől járnak az édesanyák, és a Boldogságos Szűz is, akire május hónapban különösen is ﬁgyelünk. Köszöntjük őket virággal, ﬁgyelmességgel,
szeretettel és a májusi ájtatossággal. Szűz Mária is anya lett, mert Isten úgy
találta jónak, hogy benne jelenjen meg a Földön az Istennek tetsző ember.
Úgy találata jónak, hogy rábízza a világ megváltóját, hogy anyja legyen az
Üdvözítőnek. Kiosztja neki is az élet terheit, mint ahogy minden édesanyának, aki a családja révén részesül benne. Az édesanyák ezt a szerepet vállalják, amikor ennek a hivatásnak a betöltésére vállalkoznak. Éjt nappallá téve
dolgoznak, szeretnek, és tanítanak, és vannak, akik alig kapnak ezért hálát,
köszönetet, de még talán egy jó szót sem.
A májusi Mária-tisztelettel pedig égi édesanyánkat köszöntjük templomainkban. A Mária-tisztelet a katolikus hit szerves része, kiemelkedő helyet foglal el a keresztény világban. Mi magyarok
különösen is büszkék lehetünk arra, hogy történelmünk kezdetekor Mária mint égi édesanya Magyarország patrónájává vált. Mindnyájunk számára ismeretes Szent István királyunk felajánlása, aminek népünk a keresztény létét köszönheti. Mária mindig az egyénhez, a közösséghez, családhoz, egyházhoz közelálló édesanyaként jelenik meg.
Mi Isten anyját tiszteljük benne, aki a lelki anyánk is.
Pártfogását, közbenjárását a múltban és a jelenben is sokan kérték, kérik. Gondoljunk – Máriagyűd, Medugorje, Fatima, Lurd, Máriabesnyő, Csíksomlyó – azokra a tömegekre, akik évről évre elzarándokolnak a Mária-kegyhelyekre.
Mária egyszerűsége, erénye és küzdelme a mai ember számára lelki erőforrás.
Isten éltesse az édesanyákat!
Egy szép, rövid imádság Szűz Mária égi közbenjárásáért.
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit
gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy.
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Ámen.
Ronta László
esperes-plébános

A HARKÁNYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
MÁJUS – JÚNIUSI MISERENDJE ÉS PROGRAMJAI
HÉTFŐ: NINCS SZENTMISE
KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK, SZOMBAT: 18:30 ÓRA
VASÁRNAP: 10:30 ÓRA
MÁJUS 5.
A Szűzanyát és az édesanyákat köszöntjük
MÁJUS 11.
Egyházmegyei gyalogos zarándoklat Pécs – Máriagyűd (Harkány – Máriagyűd)
MÁJUS 18-19. Ministránsok lelkigyakorlata Püspökszentlászlón
MÁJUS 26.
Gyermeknap, ministránsavatás
JÚNIUS 2.
Urunk mennybemenetele
JÚNIUS 9.
Pünkösd, a Szentlélek eljövetele
JÚNIUS 28-30. Jézus Szíve Búcsú (Dr. Csókay András; A Jó Pásztor – zenés dráma;
Dr. Udvardy György megyéspüspök)

2

harkányi hírek

április

STRANDNYITÁS: IDÉN IS SZÁZEZREKET VÁRNAK
Május 10-én nyitja
meg a kapuit a harkányi strand. A tavaszi
nyitással a sport- és
lepkemedence várja
az első fürdőzőket,
míg később az úgynevezett hármas, hajdan fedett medence is a nyaralás
szolgálatába áll. Az őszig tartó szezon alatt idén is több
százezer vendéget várnak a 13 és fél hektáron fekvő
parkba, ahol mintegy 2100 négyzetméternyi medencefelület áll a kikapcsolódni vágyók rendelkezésére.

Tavaly kezdték el a II-es épület (strandépület) felújítását,
a strandnyitásra már kívül-belül megújult épület fogadja
majd a látogatókat, benne egy komplett wellness-részleggel, illetve egyebek mellett bővített éttermi résszel,
pihenőtereket alakítottak ki, szaunát építettek. A fürdő
fejlesztése az év második felében tovább folytatódik a
3-as (termál) medence rekonstrukciójával. Tavaly már
összesen 550 ezer vendéget fogadott a komplexum; Marosi András, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. elnök-igazgatója elmondta, ezt a vendégszámot a felújítások idején is
szeretnék megtartani.
harkanyihirek.hu/bama.hu

SZÁLLÁSHELLYEL BŐVÜLHET A STRAND
Középtávú célként szerepel a fürdő életében, hogy a most megújuló medencetér fölé költözzön a fürdő
igazgatósága. A jelenleg használt Kossuth Lajos utcai épület hasznosítására több elképzelés is van;
egyebek mellett hotelt is kialakíthatnak. A legjobb megoldást egy tanulmány határozza
majd meg.
Javában zajlik a kettes épület felújítása és modernizálása.
Az épületrész hamarosan elkészül, és a szezonban már
várja a vendégeket, míg a következő lépésben a medencetér kialakítására kerül sor. A medencecsarnokkal együtt
készülhetnek el az új irodák az úgynevezett kettes épületben – mondta Szilágyi Tibor. A fürdő igazgatóságának tagja kiemelte, az erre is vonatkozó közbeszerzés később kerül kiírásra, egyelőre a koncepciót fogalmazták meg. Mint
ismertette, az évek múlva üressé váló Kossuth Lajos utcai
épület hasznosításával kapcsolatban még semmi konkrétumról nem döntöttek, de a lehetőségek között szerepel
az is, hogy például hotelként szülessen újjá. Kiemelte, erre
vonatkozóan hatástanulmányt fognak készíttetni, melyben piackutatás mellett több megoldás mérlegelésére
is sor kerül. Az igazgató hangsúlyozta: egy olyan távla-

ti tervről, tervezési programról
van szó, mely a mostani irodaház
majdani, felelős hasznosítása felé
mutat. Egy lehetséges szálloda
engedélyes tervei között először a
megvalósíthatósági tanulmány készül el, a program első részeként,
melyről korábban döntött Harkány
képviselő-testülete. Ennek tükrében
dől majd el, van-e létjogosultsága
egy szállodának. Mint elhangzott,
a tervezés a támogatásról szóló kormányhatározatban
foglaltak szerint elszámolható költséget jelent. A lezárult
beszerzési eljárás szerint azokat az Építész Kör Kft. fogja
elkészíteni, nettó 14,45 millió forintért. harkanyihirek.hu
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ELKEZDŐDÖTT A TÉRKÖVEZÉS
A PARKBAN

ÚJ TÉR A
MŰVELŐDÉSI HÁZ MELLETT

Az ütemterv szerint halad a Zsigmondy sétány felújítása,
mintegy 25 százalékos készenléti állapotnál tart – ismertette Albrecht Ferenc. Az önkormányzat műszaki osztályának vezetője hozzátette, a park útjainak nagy része
hamarosan elkészül. Az összes bontási munkával végzett
a kivitelező, a parkban több helyen már térköveznek, valamint az öltöző épületének felújítása – szigetelése és tetejének lemezelése – is készen van, tudtuk meg. Térkőre
vár a templom körüli járda is. A park megszokott járdái
mellett újakat is kialakítanak, jellemzően az évek alatt kitaposott ösvények nyomvonalán. A munkálatok sorát a
sétány útjának burkolása zárja, előreláthatóan a tervezett
időbeosztásnak megfelelően. Ha a munkálatok továbbra
is a tervezett ütemterv szerint haladnak, a felújított sétányt ősszel adják át a közönségnek. A lezárt Zsigmondy
sétány és az őspark rekonstrukciója miatt a kórházat gyalogosan a főrecepción (az Ady Endre vagy a Kossuth Lajos
utca felől), és a volt „bányász” parkoló felőli diagnosztika,
labor bejáratán lehet megközelíteni, a katolikus templom
mögötti bejáraton át. A kórház vezetősége arra kéri az ide
érkezőket, hogy amennyiben nem a kórház Ady Endre
utca felőli zárt parkolóját használják, úgy a Kossuth Lajos utcáról megközelíthető „bányász” parkolóban álljanak
meg gépjárművükkel. A Harkányi Psoriasis Centrum (a
kórház szállodai szárnya) vendégei számára továbbra is
ingyenes a parkolás az épület előtt, az ide jutást a „bányász” parkoló és a hotelszárny közti lejáróval biztosították. Felhívják a ﬁgyelmet arra, hogy a HPC parkolóját
jogosulatlanul használó autókat a járműtulajdonos költségére elszállíttatják. harkanyihirek.hu/bama.hu

Több felület is megújul a tavaszi hónapokban, így véget
ér a művház mögötti úton való botladozás, és a sportpálya öltözője is méltó környezetbe kerül. Térkővel rakják le
a művelődési ház mögötti téren átszelő, jelenleg zúzott
kővel borított utat, valamint több környező területet is.
A többfunkciós felület közösségi rendezvények helyszínéül is szolgál majd. A munkaterületet nemrég adták át,
az első kapavágások hamarosan meg is történnek, így az
első nagyobb kültéri rendezvényeket – mint a gasztronap
vagy később a lecsópárbaj – már a zöldövezetben kialakított területeken tartják. Szintén térkövek sorakoznak a
sportpálya parkolójában is, ahol a TAO-pénzekből utánpótlás-nevelés jegyében megvalósuló, öltöző környéki
térkövezést egy új projekt keretében, a Zsigmondy sétányról felszedett elemekkel folytatnák a parkoló
irányába. harkanyihirek.hu

KÖRFORGALOM – TERV SZERINT
KEZDŐDTEK A KÖZMŰKIVÁLTÁSOK

MAGÁNKLINIKA ÉPÜLHET
A NAPSUGÁR HELYÉN

Megkezdődtek a közműveket érintő munkálatok a tervezett körforgalom környezetében. A felvonuló munkások
még nem az utat kezdték el építeni, csak a beruházást érintő vezetékekkel, csövekkel kapcsolatos feladataikat látják
el. A város legforgalmasabb csomópontjába a TOP fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázatán még
2017-ben nyert Harkány önkormányzata 63 millió forintot
konzorciumi partnerként egy körforgalom építésére. Mint
a projekt gazdája, a Magyar Közút a harkanyihirek.hu-val
közölte, a körforgalom augusztusra készül el, a március
és május közötti időszakra ütemezett
közműkiváltások addig is kis mértékű forgalomkorlátozással járhatnak majd. A csomópont és a
közvilágítás kivitelezése várhatóan júniusban kezdődik, ami
már jelentősebb forgalomkorlátozással fog járni.
harkanyihirek.hu

Plasztikai sebészetet építenének a fürdővel szemben,
a hajdani Napsugár helyén. A leendő vásárló, az olasz
tulajdonú Goodskill Kft. a város képviselő-testületéhez
fordult, hogy az egy rendezési terv módosítását érintő
szándéknyilatkozattal tegye lehetővé a beruházás megvalósítását. A rendezési tervben jelenleg üdülőövezetként
szereplő terület átminősítése szükséges ahhoz, hogy az
ingatlanon ne csak szálloda, hanem magánklinika is üzemelhessen – mondta Kecskeméthy Pál. Harkány alpolgármestere hozzátette, az elképzelések szerint a magánklinikán nem invazív – azaz műtéti eljárás nélküli – plasztikai
sebészeti célú beavatkozásokat végeznének. A képviselő-testület – üdvözölve a lehetőséget – szándéknyilatkozatával hozzájárult a beruházás megvalósulásához.
A Napsugár 1969 óta várta a vendégeket, mígnem tizenöt
éve bezárta kapuit. A Bajcsy-Zsilinszky utcai terület azóta
kihasználatlanul várt értékesítésre, miközben a rajta lévő
építményt a betonelemekig elbontotta és körbekerítette
svájci tulajdonosa. harkanyihirek.hu
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MÁR KÉTSZER VISZIK
EL HETENTE

ADÓMENTESSÉG
Harkány képviselő-testülete 2018-ban módosította az
építményadó-mentességre vonatkozó rendelkezéseket,
mely alapján azok az adózók, akik a víkendtelepen, üdülőövezetben vagy a szőlőhegyen életvitelszerűen élnek
és állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek, idén már
kérhetik az építményadó-mentességüket.
A kérelmeket a város Adócsoportjánál kell benyújtani
idén március 18. és június 15. között oly módon, hogy be
kell mutatni a lakcímkártyát, melyen az adózó címe állandó lakcímként szerepel, valamint három közüzemi csekket, számlát vagy szerződést. A határidő jogvesztő, ami
annyit jelent, hogy aki a két időpont között nem kéri az
adómentességet, annak idén a rendeletben meghatározottak szerint ﬁzetni kell az építményadót, utólag nem folyamodhat a kedvezményért – a későn beadott kérvényt
a rendelet szerint el kell utasítani. harkanyihirek.hu

Április első hetétől szeptember utolsó
hetéig nyári hulladékszállítási rend lép
életbe a Dél-Komnál, így Harkányban is
hetente kétszer viszik el a szemetet. Míg a téli időszakban
a város egész területén hétfőn kellett kitenni a kukákat,
április 1. és szeptember 30. között heti két alkalommal,
hétfőn és csütörtökön szállítják el a szemetet. A két időszak között a kukák egyszeri ürítésének a díja is változik;
télen a 60, 80 és 110-120 literes szemetest 142, 191 és 262
forintért, nyáron valamivel olcsóbban, 122, 164 és 224 forintért borítják alkalmanként a kukáskocsiba – jellemzően
a délelőtti órákban. Ha valakinek ezen felül is akadna szemete a ház körül, a hulladékudvarban ingyen is leadhatja,
ehhez a csekk bemutatása mellett csak néhány feltételt
kell betartania. harkanyihirek.hu

IDÉN IS LESZ FILMVETÍTÉS
Az elmúlt években nagy sikere volt a szabadtéri vetítéseknek. Az idei nyár hétvégéin is várja a harkányiakat és a vendégeket mozi, melynek a művelődési ház előtti tér ad otthont. A magyar nyelvű ﬁlmek alkalmanként angol felirattal, óriásvászonra vetítve és a szabadtéri elvárásoknak megfelelő
sztereó hangosítással mennek, jellemzően csütörtöki napokon, sötétedés után. 2019 nyarán az alábbi
időpontban lehet kiülni: június 20. és 27., július 4., 11., 18., 25., augusztus 1., 8. és 15.

ORVOSI ÜGYELET
A tavalyi évben átlagosan
naponta
heten fordultak orvoshoz a Harkány
mellett Drávaszerdahely, Drávacsepely,
Ipacsfa, Kovácshida,
Márfa, Diósviszló, Rádfalva községeket is ellátó összevont háziorvosi ügyeletben. Mint dr. Kovács Zsuzsanna,
az ügyelet vezetőjének beszámolójából kiderül, a tavalyi
évben összesen 2436 esetben fordultak háziorvoshoz az
ellátási területen, melyből 2134 esetben a rendelőben jelentek meg. 2018-ban 212-szer vonultak ki. Az ellátottak
1742 esetben felnőttek voltak, míg 694 gyermek beteggel
akadt dolga az orvosoknak. Sürgős kórházi ellátásra 38
esetet utaltak be.
Az ellátási területen Harkányban két háziorvosi és egy
gyermekorvosi, Rádfalván pedig egy vegyes praxis működik, összesen 7 orvos és 9 szakápoló közreműködésével.
Az orvosok vonatkozásában a személyi feltételek romlottak az előző évhez képest, mivel egy fő lemondta az ügyeletet. Ugyan két új kollégával folytatnak tárgyalásokat, de
eddig nem sikerült új orvost bevonni az ügyeleti munkába, aminek egyik oka, hogy a környező ügyeletekben
jelentősen megemelték az óradíjakat: a harkányi órabér
nem versenyképes a nagyobb lakosságszámú Siklós vagy
Bóly 3500-3800 forintos ajánlatával. Mint dr. Kovács Zsu-

zsanna a létszámra és az alacsony – orvosok esetében
2100 és 2900, szakápolóknál 850 forintos – órabérre mutatva jelezte, hosszabb távon ebben a formában, ezekkel a
feltételekkel nem tartható fenn az ügyeleti ellátás, a megoldás elsősorban központi intézkedéseket igényelne. Akár
egy orvos kiesése is komoly gondokat jelenthet, de mint
ismertette, országszerte nagyon sok helyen küzdenek hasonló problémákkal.
Mint az ügyelet vezetője rámutatott, a harkányi önkormányzat mindig pozitívan állt az ügyelet kérdéséhez, egyaránt segítséget nyújtva a személyi és tárgyi feltételek
megteremtéséhez. Nagy segítséget jelentenek a gépkocsivezetők, míg tárgyi feltételek tekintetében sincs probléma: a szükséges eszközök, gyógyszerek mindig rendelkezésre állnak.
Baksai Tamás az orvosi ügyelettel kapcsolatban leszögezte: szakmai szempontból nyugvópontra került az ügyelet
kérdése, melynek működésével kapcsolatban 2018-ban
semmiféle panasz nem érkezett. Harkány polgármestere hozzátette, mivel az állami normatívák nem emelkednek, a költségvetési deﬁcit, mely az állami ﬁnanszírozás
és a tényleges költségek között mutatkozik, továbbra is
fennáll, önerőből nem sikerül zárni ezt az ollót. Ha további
megszorító intézkedések történnek – mint például forrásokat vagy helyi adókat vonnak el –, a háziorvosi ügyelet
ebben a struktúrában nem lesz fenntartható – ﬁgyelmeztetett a polgármester a pénzügyi háttérre mutatva.
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Új szerződése mellé
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BICIKLIZŐAVATÁR
Kettőezer-tizenhét nyarán történt, hogy az unokáim unszolására, nyári programként a pécsi Árkád üzletházban a
sokdimenziós „varázsszoba”mellett döntöttünk. A kivetítőn láttam, hogy a három unoka és a nagymama egymás mellett ülve, derekuknál beszíjazva, görcsösen fogják
a karfákat, majd jobbra-balra, előre-hátra mozogva, hol
vigyorgó, máskor kétségbeesett, rémült arcot vágva sikítoznak, kiabálnak. A helyiségből kiszabadulva szinte egyszerre mondták: „Papa, miért nem jöttél velünk, fantasztikus volt, az avatár programot választottuk, repültünk a
hegyek között, föl a felhők fölé, azután zuhantunk a tenger felé, még a víz is a szemünkbe fröccsent, olyan volt,
mint ha igazából ott lettünk volna, bánhatod, hogy kint
maradtál. Látva határtalan lelkesedésüket, nem szóltam
egy szót sem, csupán elgondolkodtam azon, hogy hová is
jutottunk… a valóság helyett elegendő egy kevéske illúzió
ahhoz, hogy boldognak higgyük magunkat. Emlékezetem
szerint ezerkilencszázötvenhat februárjában lehetett,
amikor olyan harminc centiméter vastag hótakaró borította a tájat, éjszaka csikorgó hideg, nappal pedig ragyogó napsütés. Megszámlálhatatlan vadliba húzott el a Dráva felé, melyből tudtuk, ha a víz felé mennek, akkor hideg,
ha a víz felől jönnek, akkor enyhe éjszakánk lesz. Egyik
nap sötét gomolyfelhők jelentek meg a fejünk felett és
eleredt az eső, a vízcseppek pedig jégmezővé változtatták
a békés vidéket. Még az udvarra sem lehetett kimenni,
olyan csúszós volt a terep. Az ablakon kinézve nevettünk
a „korcsolyázó” tyúkokon, a „szánkózó” kutyán, amikor
édesapánk elmesélte, hogy sokszor volt már ilyen, sőt
még rosszabb is. Elmondása szerint ezerkilencszáznegyvenegyben még a Dráva is befagyott, és a Fekete-hegyi

farkasok a kertünk alatt jártak-keltek. Azt is elmondta,
hogy az ónos esőnek jó „oldala” is van, mert amikor esik az
eső, a vadlibák leszállnak a hóra, a víz ráfagy a tollukra, és
nem tudnak felszállni. Ilyenkor a legkönnyebb megfogni a
libát; ha ügyesek vagyunk, annyit vihetünk belőlük haza,
amennyit csak elbírunk. Mondanom sem kell, meglódult
a fantáziám, szinte magam előtt láttam a vadlibákkal terített hómezőt, el is döntöttem, hogy amint lehet, próbát
teszek. Az öltözetem alkalomhoz illően „mackónadrág”,
a lábbeli gumicsizma, a lábamon nagymamám kötötte
fuszekli, a felsőtesten „mackóblúz”, a fejemen fülig lehúzott svájci sapka. A hátamon egy békebeli zsákkal, alig
léptem a hóra, azon lepődtem meg leginkább, hogy az
nem rogyott be alattam. Még ugráltam is rajta, és bizony
elbírta a súlyomat. Ha ez így van, dehogy megyek gyalog,
ott az édesapám biciklije, és ha még azt is elbírja, akkor
ma nagy libavadászat lesz. Indulás előtt körülnéztem,
merre menjek? Bármerre mehetek? És tényleg enyém az
egész határ? Hát ez fantasztikus! Jobb lábamat óvatosan
átnyújtottam a bicikliváz alatt, kissé jobbra döntve acélparipámat, „nekilódultam”. Görcsösen kapaszkodtam a
kormányba, arcomat a hűvös szellő simogatta, nem is gurultam, szinte repültem, dombról le, dombra fel, fölöttem
az ezüstösen fénylő Hold, körötte a ragyogó csillagok – és
én csak tekertem, tekertem. A vadlibák már nem érdekeltek, a zsákot is elveszítettem valahol, de kit érdekelt az
akkor. Több mint hatvan év távlatából, ma is zsigereimben őrzöm annak az estének az emlékét, és tudom – ha
rövid ideig is, de – nem volt nálam boldogabb ember a
világon, és akkor ahhoz elegendő volt egy nagy becsben
Vanyur Sándor
tartott „ruszki” bicikli is.

Sütés nélküli finomságok

Fotó: Kótány Jenő

a nyugdíjas klub által
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HÚSVÉTI PECKAVERSENY
A több mint 20 éves hagyományhoz híven, idén is megrendezték a peckaversenyt. A rendezvénynek helyt adó
„Perecz” kocsma udvari előterében ismét összegyűltek
mindazok, akik még ápolják a régmúlt idők kedvelt népi
játékait, ám ebben az évben sajnos már kevesebb férﬁ állt
dobóvonalhoz. A verseny az időközben elhunyt Szász József (Sáska) örökbecsű hozzászólásai és hangosabb véleménynyilvánításai nélkül zajlott le.
Az eredetileg snúrozásnak nevezett játék-pénzérmék dobálása földre húzott vonalra, melynél az nyer, akinek a
pénze a legközelebb esik hozzá – a harkányi „öregek” jóvoltából remélhetően újabb, ifjabb játékosok belépésével
tovább öröklődik…
Amúgy a játék a német Schnur (‘madzag’) szó magyar
származéka, annak alapján, hogy a játékot eleinte kihúzott
vagy lefektetett madzagra játszották. A pecka kifejezés elterjedése információink szerint az Ormánsághoz köthető.

KÖSZÖNTŐ
Március 27-én szerettei körében köszöntötte Kecskeméthy
Pál és Remmert Ferenc alpolgármester Szabó Jánosnét
születésének 95. évfordulója alkalmából.

Boldog Születésnapot kívánunk!

HARKÁNYI EGYETEMISTA
A PTE HANGJA
Évente rendezi meg a PTE
Hangja tehetségkutató versenyt a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói
Önkormányzata. Az idei előválogatót március 7-én tartották
a Pécsi Est Caféban, ahonnan
tizenkét énekes jutott a döntőbe, négy külföldi és nyolc
magyar diák, köztük a harkányi Zoric Szonja. A versenyző
a harkányi általános iskola és
zeneiskola tanulója volt, és a
gimnáziumi évek alatt is Nárai Eszter tanárnő magánének-tanítványa maradt. A PTE
Hangja 2019 döntője április 24-én, a Pécsi Egyetemi Napok nulladik napjánan estéjén volt, az EXPO Centerben.
A zsűriben olyan jeles előadók voltak, mint Vermes Tímea
operaénekes, Lakner Tamás, az egyetem művészeti karának dékánja, a Szélkiáltó együttes frontembere, Rudán
Joe rockénekes és Bajnai Zsolt, a Nemzeti Kulturális Alap
Hangfoglaló Program programigazgatója. Zoric Szonja
egy francia produkcióval bizonyult a legjobbnak, s lett a
PTE hangja 2019-ben.
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Művelődési ház előtti tér

Fotó: Kacsúr Tamás

Fotó: Kótány Jenő
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MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓ
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
A HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐBEN

H A R K Á N Y 2 0 É V E VÁ R O S

2019. MÁJUS 11.
C

M

Y

10:00 EGÉSZSÉGRŐL - MINDENKINEK
„SZŰRŐVIZSGÁLATOK SZEREPE AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉBEN” ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS.

CM

ELŐADÓ: DR. SZABÓ GÉZA, A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TTK TURIZMUS TANSZÉKÉNEK VEZETŐJE

MY

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK A HELYSZÍNEN

CY

AZ ELSŐ 35 VENDÉGÜNKNEK, AKI RÉSZT VESZ AZ ELŐADÁSON AJÁNDÉKCSOMAGGAL KEDVESKEDÜNK.

CMY

K

2019. MÁJUS 12.
EDZÉS RUBINT RÉKÁVAL ÉS ZUMBA TRÉNING

2019. MÁJUS 26.
10:00 GYEREKNAPI SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMKAVALKÁD
További információk: www.facebook.com/harkanygyogyfurdo
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Filmvetítés helyszíne:
Harkány, művelődési ház
Időpont:
2019. május 10. 18 óra
A ﬁlmvetítést követően beszélgetésre kerül sor
Faragó Annamária dokumentumﬁlm készítővel.
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A „Meg nem

született gyermekek”

szobra Harkányban
A szlovák művész, Martin Hudacek „Meg nem született gyermekek” szobra különleges történetet tudhat magáénak. A külön nekünk, magyaroknak készült szobor egy vallásgyalázási per sérelemdíjából született, amit
az Együtt az Életért Egyesület indított, és a CitizenGO petíciós oldal több mint 12 ezer tiltakozója aláírásával
támogatott.
Hogyan is néz ki ez a szobor? Azoknak, akik még nem ismerik, érdemes egy kicsit szavakkal leírni, hogy miről szól. Egy
márványból és üvegből készült alkotásról beszélünk. Két alak látható rajta: a márványból készült, térdeplő, arcát a
tenyerébe fordító szomorú anya és a vele szemben álló, üvegből készült, kezét az anya feje felé helyező hét év körüli
kislány. A kislány amellett, hogy megbocsátón az anya felé nyújtja a kezét, még lép is felé egyet. Nem kérdez, nem von
felelősségre, megérti az anya fájdalmát. Ez a lényege ennek a szobornak: azok a nők, akik ráeszmélnek az abortusz
súlyára, nem beszélhetnek róla. A társadalomban nem elfogadott az a fájdalom, ami az abortusszal jár.
Pedig még a feministák is vallják, hogy az abortusz lélekölő dolog és mindenkinek fáj, a legjobb lenne megelőzni. Sokakban fel sem merül, hogy egy emberéletről van szó.
Társadalmunk egyik legnagyobb tragédiája, hogy Magyarországon hatvan év alatt több mint ötmillió abortuszt végeztek el. Még most is közel minden harmadik magzatot elvetetnek hazánkban. Jelenleg az abortuszok száma évente
megközelíti a harmincezret, a legtöbb abortuszt kérő húsz év alatti.
Harkányba érkezik a megfogant gyermekek védelméért készült szobor, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az abortusz okozta sebeket begyógyítsa, és helyreállítsa az anya-gyermek kapcsolatokat ott, ahol ezek sérültek. Nem tudjuk,
hogy kire milyen hatással van az alkotás, de a visszajelzésekből arra következtethetünk, hogy sok nőnek és férﬁnak,
anyának és apának segített már a történetük feldolgozásában.
A megbocsátást hirdető szobor nők ezreinek adta vissza az elveszített és már-már elfeledett lelki békét. A meg nem
született gyermek emléke sokaknak mindennap visszatérő fájdalom, amiről alig mernek beszélni. A szoborral való találkozás enyhülést nyújt ezekre a sebekre, segít feldolgozni az abortusz(ok) emlékét.
A szobor megtekinthető a harkányi katolikus templomban 2019. május 10-22. között keddtől szombatig a szentmisék
előtt és után 18:00-19:30 óra között. Illetve előzetes egyeztetés alapján bármikor, tel: 06 20 927 21 06.
Minden hétköznapi szentmise után Mária-köszöntő litániát tartunk.

Külön imádságra hívjuk az arra vágyókat:
Május 11-én, szombaton az Egyházmegyei Máriagyűdi Gyalogos
Zarándoklat alkalmával, az indulás előtt, 11:30 órai kezdéssel.
Május 12-én, vasárnap a szentmise előtt 10 órától a Rózsafüzér Társulat rózsafüzér imádságot tart.
Május 17-én, pénteken 15:00 – 21:00 között szentségimádásra hívunk mindenkit.
Május 18-án, szombaton a 18:30 órai szentmise után tanúságtétellel egybekötött előadást hallhatnak.
Frivaldszky Edit
Béda Pál
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ISKOLAI hírek

Március végén a víz világnapja, áprilisban a Föld napja
alkalmából hirdetett fotópályázatot iskolánk. Mindkét
alkalommal színvonalas fényképkiállítás rendezésével
hívtuk fel a ﬁgyelmet természeti értékeink védelmére,
megbecsülésére. A tanulókon kívül az intézmény pedagógusai és néhány volt diákunk is elküldte alkotásait.

Folytatódnak a Menő Menza
pályázati program rendezvényei. Az elmúlt hónapban több
osztályunk vett részt a harkányi
kórház dietetikusai által tartott
ismeretterjesztő és szemléletformáló programokon. Április 17-én az iskola étkezőjében
a televízióból jól ismert Bede Róbert tartott ételkészítési
bemutatót a tanulóknak. Ez alkalommal is az egészséges táplálékoké volt a főszerep. A gyerekek az ismert séf
élményszerű
magyarázatai közben
láthatták az ételek
elkészítését, hallhattak azok pozitív
hatásairól,
majd
meg is kóstolhatták
a sárgarépakrémet
kukoricapehellyel,
a zöldborsós kuszkuszt paradicsomos
csirkemellkockákkal, végül mentás, mézes gyümölcssalátát.
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A Határtalanul pályázati program támogatásával az idei
tavaszon is negyven
hetedikes diák és öt
pedagógus tölthetett el öt napot Erdélyben. Az utazás
előtt előkészítő foglalkozásokon ismerkedtek a gyerekek
Erdély történetével, néprajzával; ottani tartózkodásuk alatt, a Tusnádfürdőről induló kirándulások
során bejárták Bethlen
Gábor fejedelem életútjának állomásait és meglátogattak jó néhány
történelmi és természeti
érdekességet kínáló helyszínt. A hazaérkezés után élménybeszámolót tartottak a hetedikesek szüleiknek és a
hatodik osztályosoknak, akik sikeres pályázat esetén jövőre vehetnek részt
– Rákóczi nyomában
– erdélyi tanulmányi
kiránduláson.

A tavaszi hónapokban kevés olyan nap van, amelyen
tanítványaink nem vesznek
részt valamilyen tanulmányi, művészeti
vagy sportversenyen. Így van ez most is. Március végén a
Táncsics Kupa komplex tanulmányi és sportversenyen vett
rész iskolánk csapata. A nyolc felsős tanulóból álló csapat
végig az élmezőnyben haladt a valamennyi iskolai tantárgy
műveltséganyagát tartalmazó versenyen, de a kosárra dobás nem sikerült elég jól, így végül a hetedik helyet szerezték meg. Felkészítő tanáruk Monostori Eszter volt.
A Pangea matematikaverseny iskolai fordulóján negyven
3-8. osztályos diákunk szerepelt eredményesen.
A kémesi általános iskola idén is kiírta hagyományos meseíró versenyét, amelyen iskolánk tanulói közül első lett
Sárközi Lilla 3. b; második Vass Luca Laura 3. a; harmadik
Kis-Marics Veronika 3. b osztályos tanuló. Felkészítő tanítóik: Lerchné Debity Orsolya és Vadkerti Tóth Beáta.
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A Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyt a Kárpát-medence magyar diákjai számára rendezik. A verseny megyei fordulóján Paál Viktória 7. a osztályos tanuló a hetedik helyen végzett. Felkészítő tanára Papp Veronika.
A Tiéd a Szó-Tár nevű online vetélkedőn iskolánk 16 német nyelvet tanuló diákja vett részt. Közülük a Burai Bence, Madar Vivien, Míg Csenge, Schneider Bianka összetételű 3. osztályos és az Erős Boglárka, Horváth Anikó,
Németi Lili, Schneider Petra összetételű 8. osztályos csapat a regionális döntőbe jutott. Felkészítő tanáruk Bognárné Schubert Éva.
A London Bridge angol tesztverseny országos döntőjébe
iskolánk 12 felsős tanulóját hívták meg. Budapesten Dokic Natalija 8. osztályos tanuló az 5., Gunderlach Márk 6.
osztályos diák a 8., Hári Bence ötödikes tanuló a 9. helyezést érte el. Felkészítő tanáraik: Balázs Edit és Kiss József
Levente.
Az országos horvát nyelvi vers- és prózamondó versenyen, Budapesten a 8. osztályos Fekete Míra a második
helyen végzett. Felkészítő tanára Greges Zsuzsanna.
A költészet napja alkalmából a harkányi iskola negyed
százada rendez vers- és prózamondó, valamint mesemondó versenyt a környék iskolásainak. Idén az alsósok

mesemondó versenyén a harkányiak közül Holdosi Luca
2.; Madar Vivien 3.; Bárkányi Abigél 2. helyezést szerzett.
Felkészítő tanítóik: Batikné Mamuzsits Mónika, Vadkerti
Tóth Beáta, Elmer Annamária.
A felsősök versenyén az ötödikesek arattak: Barkó Kincső
1.; Saághy Zoltán 2.; Kardos Amanda 3. helyezést ért el.
A nyolcadikosok közül Kornfeld Luca a 2. helyen végzett.
Felkészítő tanáruk Papp Veronika.
A siklósi református iskola az ország református iskoláiba és a környék általános iskoláiba járó tanulói számára
szervez angol és német nyelvű vers- és prózamondó versenyeket. Idén az angolosok közül a nyolcadik osztályos
Fekete Zalán 2.; Dokic Natalija 3. díjat szerzett, a németesek közül a negyedikes Zsiga Sarolt különdíjban részesült, a hatodikos Batki Örs a 3.; a nyolcadikos Schneider
Petra a 2. helyen végzett. Felkészítő tanáraik: Balázs Edit
és Bognárné Schubert Éva.
A Diákolimpia versenysorozatai a mezei futással folytatódtak március végén. A járási fordulóban minden csapatunk dobogós helyen végzett, a megyei fordulóban csapataink a 6., a 7. és a 8. helyet szerezték meg. Felkészítő
tanáraik: Spenglerné Szőke Mária, Burgert Ottó, Homonnay Dávid, Spengler Szilárd.

Harkány város
kulturális értékeinek
erősítése az oktatásban

EFOP 3.3.2.-16-2016-0024

SAKK-HÍREK
„Egyórai sakkban, öcsém, átéli az ember egy igazi csatának minden forgását, minden tüzét.” – Gárdonyi Géza
A DÉL-BARANYA EGYÉNI IFJÚSÁGI ÉS SAKKCSAPAT TALÁLKOZÓ EGYÉNI ÉS
CSAPATVERSENY ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS EREDMÉNYEI
Sikeres volt az április közepén Harkányban rendezett, jellegét tekintve egyedülálló ifjúsági egyéni és egyben csapatok
közötti ötfordulós sakkbajnokság. A verseny magas részvételi számmal, 57 fős mezőnyben, két csoportra osztva, A, B,
C, D kategóriákat díjazva zajlott. A házigazda Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kezdeményezésére a pécsi Szent Mór Iskolaközpont, a kémesi Munkácsy Albert Általános Iskola, a szentlőrinci SZONEK, a szigetvári
Istvánnffy Miklós és a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola ifjú növendékeivel barátságos, intézmények közötti
kapcsolatokat építő találkozón nagyon szoros versenyt és komoly szellemi tudáspróbát hozott.
A házigazda harkányi iskolások eredményei: A csoport (I-II. osztály) leányok: 1. Holdosi Luca, 2. Sólyom Bianka;
ﬁúk: 1. Nemes Dániel, 4. Galambos Bendegúz, 5. Babai Tamás, 6. Ollós Zalán, 7. Kovács Félix, 8. Takács Áron, 10. Gyócsi
Nemes Attila. B csoport (II-IV. osztály) leányok: 1. Schneider Bianka, ﬁúk: 5. Barkó Márton Béla. C csoport (V-VI. osztály) ﬁúk: 6. Kötő Bálint, 9. Baksai Tamás. D csoport (VII-VIII. osztály) ﬁúk: 5. Nyers Bálint. Az alsós csapatversenyben
3., a felsősben 2. helyen zárt a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Harkány.
Kurucz József
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HÁZHOZ JÖTT A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM
Uniós együttműködés keretében lehetőségünk volt vendégül látni Lőrinc Katalin
táncművészt, egyetemi tanárt, és hat táncművészeti egyetemi növendékét a Kitaibel
Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, március 21-én.
„A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a
köznevelési intézményekben”
című EFOP 3.2.6-2016-00001
program keretében a Magyar
Táncművészeti Egyetem mint konzorciumi tag vesz részt a projektben.
Az egyetem hozzájárul az általános iskolások művészetpedagógiai módszertani megújításához és a művészeti
eszköztárak bővítéséhez, pedagógus továbbképzéseket szervez és bonyolít le, minden táncművészeti ághoz
kapcsolódóan beavató programokat szervez, és előadásokon látja vendégül az alapfokú művészetoktatásban
tanuló növendékeket.
A mi iskolánkban tanuló gyermekek alapfokú táncművészeti – ezen belül klasszikus balett – képzésben vesznek
részt hosszú évek óta. E programon keresztül más megközelítésben kapcsolódhattak be a növendékek a tánc
világába. A test kifejezési lehetőségei révén nem csak
arra jöhettek rá, hogy mi minden érthető a mozdulataikból, abba is betekintést nyerhettek, hogyan hatott a

történelem során testi megjelenésünkre, mozdulatkészletünkre és a művészetekre a mindenkori társadalom.
A „Mit mondhat el rólunk a mozdulat?” című együttlét
interaktív, irányított beavató, közös mozgásra invitáló,
kérdések és gondolatok megosztására is alkalmas volt.
A következő program, amin a balett tanszakos, felsős
növendékek részt vehetnek, egy balett előadás megtekintése lesz. Ezen a Magyar Táncművészeti Egyetem
növendékei lépnek fel, 600 év 6 képben címmel, május
9-én, délután 14 órakor a Pécsi Művészeti Gimnázium és
Szakgimnázium hangversenytermében.
körforgalma – melyet a közeljövőben elkezdenek építeni
–, valamint a szintén több lépésben megvalósuló fürdőfejlesztés. Mint hangsúlyozta, a TOP-pályázatok körébe
tartozik az őstermelői piac rekonstrukciója is, melyet a
város polgármestere és képviselő-testülete is szorgalmazott. A képviselő kiemelte a szülők és gyermekek legjobb
ellátását célzó infrastrukturális beruházásokat is, amik az
iskola, az óvoda és a bölcsőde háza táján zajlottak.

Bali Barbara

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
PÁLYÁZATOT HIRDET A KÉSZENLÉTI
RENDŐRSÉG HATÁRVADÁSZ BEVETÉSI
OSZTÁLYAINAK ÁLLOMÁNYÁBA
JÁRŐRTÁRS BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres
vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában
munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti
Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
A BEOSZTÁSBAN ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok
feladatainak ellátásában vesznek részt.
Illetmény: a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 195 000 Ft/hó munkabér, a vizsga sikeres
letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény + pótlékok, +
teljesítményjuttatás.
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a ﬁzikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség
www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.
Érdeklődni a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságon. 7622 Pécs, Vargha Damján u. 1.
sz. alatt, vagy az alábbi telefonszámon: 72/504-400/14-26, vagy a 10-86-os mellék.
Illetve személyesen a harkányi művelődési házban 2019. május 23-án,
csütörtökön 9 órától megrendezésre kerülő toborzón lehet.
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EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A
SPORTCSARNOKBAN:
Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat

14.00 – 15.30

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

15.45 – 17.00

utánpótlás asztalitenisz edzés az iskola tornatermében

16.30 – 18.00

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

19.00 – 20.00

aerobik a sportcsarnok kistermében

17.00 – 18.30

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

18.30 – 20.00

öregﬁúk labdarúgó edzése

17.00 – 20.00

asztalitenisz edzés

17.00 – 18.30

“Én is azért élek” - jóga Márki Nórival

19.00 – 20.00

aerobik a kisteremben

14.00 – 15.30

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

16.30 – 18.00

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

18.00 - 19.30

női labdarúgóedzés

19.00 – 20.00

Zumba a kisteremben

16.30 – 17.30

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

17.30 – 20.00

asztalitenisz edzés

10.00 – 11.00

TRX edzés a kisteremben

Fotó: Kacsúr Tamás

A SPORTCSARNOKBAN
A zumba legfőképp latin ritmusokra épülő táncos ﬁtneszprogram. Célja az erősítés, az állóképesség
javítása, a zsírégetés, a felhasznált kalóriamennyiség maximalizálása. A mozdulatok mindenki számára követhetőek, táncos és aerobikos elemeket egyaránt tartalmaznak. Minden korosztály számára
ajánlott, hiszen mindenki a saját intenzitásának megfelelően tudja elvégezni a gyakorlatokat.
HA SZERETNÉL JÓ ZENÉKRE TÁNCOLNI, KIKAPCSOLÓDNI A HÉTKÖZNAPOKON, ÉS ÚGY „EDZENI”,
HOGY KÖZBEN JÓL ÉRZED MAGAD, AKKOR A ZUMBA NEKED VALÓ! GYERE EL, ÉS PRÓBÁLD KI!
MÁJUS 9-TŐL MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 19:00-20:00-IG A HARKÁNYI SPORTCSARNOKBAN. AKI MÉG
NEM VOLT NÁLAM, ANNAK AZ ELSŐ ÓRA INGYENES!
SZERETETTEL VÁRLAK: HORVÁTHNÉ KOVÁCS MARINA ZIN
Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja
Megjelenik 2000 példányban
Kiadó
Harkány Város Önkormányzata ISSN 1587-7353
Szerkesztőség
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2.
titkarsag@harkany.hu
+36 / 72 480 459
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő
Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés
Tenkesdekor stúdió és nyomda
www.tenkesdekor.hu

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