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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK

PROGRAMVÁLTOZÁSOK

ALKOHOLSTOP

Szobánként egymillió forint jut fejlesztésre a magánszálláshelyeknek a
Kisfaludy program pályázata révén.

Jelentősen átalakul a szüreti fesztivál;
az augusztusi hosszú hétvégi programsor elmarad.

Tilos Harkány közterületein alkoholos
italt fogyasztani; részletek a szabályozásról.
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VÁLLALATI
WORKSHOP

ÁLLÁSBÖRZE

EFOP: - 1.2.11-16-2017-00035

Szeretnél dolgozni és
állást keresel?

EFOP: - 1.2.11-16-2017-00035

Szeretnél dolgozni és
állást keresel?

AKKOR ITT A HELYED!

AKKOR ITT A HELYED!

AUGUSZTUS 18. KEDD
14:00

AUGUSZTUS 11. KEDD
13:00
HELYSZÍN:
HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

HELYSZÍN:
HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

FŐSZERVEZŐ:
MJ KANIZSA CONSULTING KFT.

FŐSZERVEZŐ:
MJ KANIZSA CONSULTING KFT.

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

VÁLLALATI
WORKSHOP

ÁLLÁSBÖRZE

EFOP: - 1.2.11-16-2017-00035

Szeretnél dolgozni és
állást keresel?

EFOP: - 1.2.11-16-2017-00035

Szeretnél dolgozni és
állást keresel?

AKKOR ITT A HELYED!

AKKOR ITT A HELYED!

SZEPTEMBER 08. KEDD
13:00

AUGUSZTUS 25. KEDD
13:00

HELYSZÍN:
HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

HELYSZÍN:
HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ
FŐSZERVEZŐ:
MJ KANIZSA CONSULTING KFT.

FŐSZERVEZŐ:
MJ KANIZSA CONSULTING KFT.

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!
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MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK ÚJULHATNAK MEG
A Kisfaludy program magánszálláshelyek felújítására kiírt pályázatának mintegy negyedét harkányiak nyerték
el a Baranya megyei pályázók közül – derül ki a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Új Harkányi
Híreknek adott válaszából.
A legfeljebb nyolcszobás vidéki magánszálláshelyek július 15ig pályázhattak a 60 milliárd forint keretösszegű vissza nem
térítendő támogatásra, szobánként legfeljebb egymillió forintot igényelve. A pályázatokban vállalt fejlesztést, beruházást
a kedvezményezetteknek legkésőbb idén év végéig kell befejezni, azt az összeget, amit nem használtak fel, az elszámolás
során egyszerűen csak vissza kell majd utalni. A források felhasználását az ügynökség szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
Harkányban a több mint 1400 szobával 3200 férőhelyet jegyző 761 regisztrált, jogosult szállásadótól összesen 234 darab
pályázat érkezett be, július 24-i információink szerint addig
összesen 183 szálláshely kapcsán volt sikeres a pályázat.

További 20 értékelése még folyamatban volt, 31 pályázat
pedig első körben elutasításra került.
A 183 nyertes összesen 411 millió forint értékben nyert el
támogatást, amely 420 szoba és 917 férőhely megújítását
szolgálja. Ez a helyi szálláshelyek harminc százalékát jelenti.
Baranya megyében összesen 926 szállásadó élt a pályázati
lehetőséggel. Sikeres pályázatot 773 pályázó nyújtott be,
60 pályázat értékelése
folyamatban van, míg
93 elutasításra került.
A 773 nyertes pályázat
összességében 1 917
100 000 forint támogatási összeget, 1959
szobát és 4768 férőhelyet jelent.

SZÜRETI NAPOK ÉS HOSSZÚHÉTVÉGE HARKÁNYBAN
A koronavírus-járvány miatt a huszonhatodik Harkányi Szüreti Fesztivált az eredeti időpontjában
nem lehetett megrendezni. Az elmúlt időszakban
hozott országos korlátozó intézkedések alapján
több fellépő is a „sárga” zónából érkezett volna, így
idén egy kisebb rendezvénnyel lehet csak számolni.
Az ötszáz főnél nagyobb rendezvények tiltása mellett
nemrég életbe lépett az a rendelkezés, mely szerint az
egyes országok a fertőzöttségi adatok alapján különböző kockázati besorolást kapnak, és ennek megfelelően léphetnek az onnan érkezők hazánk területére.
Mivel több fellépő illetve stábtag is „sárga” – korlátozás és egyéb óvintézkedések hatálya alá eső – területről érkezett volna, a nagyobb koncertek megtartására
nem lett volna lehetőség.
Amennyiben a kormány a járványügyi adatok július
végén esedékes felülvizsgálatakor úgy dönt, hogy az
ötszáz főnél nagyobb tömegrendezvényeket is meg
lehet tartani, a szüreti fesztivál – korábban meghirdetett – szeptember eleji időpontjában valóságos rendezvénydömping lesz országszerte.
A városi programok szervezéséért felelős művelődési
ház több eshetőséget is figyelembe véve elkészíti az
év hátralevő részére vonatkozó módosított rendezvénynaptárt, melyet a bizottság és a képviselő-testület elé terjeszt. Ezzel kapcsolatban Herendi Ferenc, az
intézmény igazgatója megjegyezte: amennyiben ezt
jóváhagyják és a járványügyi helyzet is lehetővé teszi,
október folyamán egy egynapos Szüreti Mulatságot
terveznek, és elkötelezettek abban, hogy az adventi
hétvégéket is programmal töltsék meg.
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Tekintettel a kormány döntésére, elmaradnak a
hosszú hétvége rendezvényei Harkányban – jelezte az Új Harkányi Híreknek Zsadányi Zsolt.
A fürdő igazgatóságának tagja emlékeztetett: a kormány a járványhelyzet miatt bevezetett óvintézkedésekkel összefüggésben közölte, hogy elmaradnak
az augusztus 20-i ünnepségek, beleértve a tűzijátékot és a légiparádét is. Ezeket a programokat később
sem szervezik meg. A harkányi fürdő nem hagyja viszont teljesen esemény nélkül a szezont, így a lehetőségeihez igazodva csatlakozik az országos Strandok
Éjszakája rendezvénysorozathoz, és éjszakai fürdést
is szerveznek. Amennyiben a járványügyi helyzet és
a hatályos jogszabályok megengedik, úgy az őszre
tervezet zenés éjszakai fürdőzéseket is megrendezik.
Zsadányi Zsolt arra is rámutatott, hogy július végén a
kormány a járványügyi adatok tükrében újra felülvizsgálja a rendezvényekre vonatkozó szabályokat.
harkanyihirek.hu
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LAKOSSÁGSZÁM – SZINTET
LÉPETT HARKÁNY

LEKAPCSOLTÁK A
HARKÁNYI AUTÓTÖLTŐT
Július elsején hatályba lépett az új elektromobilitás-törvény, amely számos előírást, megkötést határoz meg
az elektromos autó töltőoszlopok telepítésére és üzemeltetésére – hívja fel a figyelmet a villanyautosok.hu
portál.
Elvárás példádul a töltő állapotának honlapon vagy alkalmazásban történő távoli ellenőrizhetősége is.
A törvény az ingyenesen használható töltőkre is vonatkozik.
Egyes töltőoszlopokat cserélni kell, mert nem alkalmasak a
távoli kommunikációra. A villanyszámla mellett ezentúl a telepítő cégnek, önkormányzatnak meg kell szerezni az elektromobilitás-szolgáltatókra vonatkozó engedélyeket, vagy
szerződni kell egy ilyen szolgáltatóval. Egy kisebb forgalmú
töltő esetében ennek havi rendszeresen felmerülő költsége
akár a villanyszámlával is vetekszik.
Bár a villanyautósok számára előnyös, hogy távolról ellenőrizhető egy töltőoszlop állapota, a törvény kellemetlen
mellékhatása, hogy sok helyen inkább kikapcsolják a töltőt,
mint újabb terheket vegyenek a nyakukban. Harkányban
szerencsére csak ideiglenes
a leállás. Az itteni, magyar fejlesztésű töltőoszlop technikai
oldalról mindenben megfelel az előírásoknak. Az üzemeltető
önkormányzat megkezdte az elektromoblitás-szolgáltató kiválasztását, a szerződés megkötéséig azonban ki kellett kapcsolni a töltőt.
Sajnos a törvény előírásai szerint nem csak egy új elektromobilitás-szolgáltató regisztrációjának hivatalos átfutási ideje 75
nap, de egy már regisztrált szolgáltatónak is ennyit kell várni,
mire bekapcsolhat egy új töltőt – emlékeztet a portál. Így, ha
a gyakorlatban is alkalmazni fogják ezt a hosszú átfutási időt,
akkor legalább két és fél hónap, mire újra tölthetik járműveiket az autósok.
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Huszonkét fővel átlépte az ötezer főt Harkány lakossága – jelent meg az idei statisztikai adatokban.
Harkány folyamatosan gyarapodó lakosságszáma az
elmúlt évtizedben indult látványos növekedésnek,
mely az utóbbi öt esztendőben a fejlesztésekkel párhuzamban az évi három százalékot is elérte. A települések normatíváit, mutatóit is meghatározó határ átlépése nincs hatással a Magyar Falu Program keretében
beadott és döntésre váró pályázatokra, azokon ugyanis
még a tavalyi, 2019-es lakosságszámot kellett feltüntetni.
Harkány négy ilyen pályázat elbírálását várja, melyekkel
kapcsolatban döntés a közeljövőben várható. A terehegyi
faluház mellett a Munkácsy utca felújítását és közterületi
karbantartáshoz kapcsolódó eszközfejlesztést is megcélzott a város, míg a Berek utcai játszótér bővítése is napirenden van: itt a felnőtt szabadtéri fitneszpark mellett
egy kisebbeknek szóló játszóteret is kialakítanának.

VÁLTOZÁSOK A PIACON
Augusztus elsejétől változik a piac nyitvatartási
rendje, vele együtt pedig a nyári és téli időszak is.
A nyári időszak április első napjától október végéig,
míg a téli időszak november első napjától március végéig tart. Hétfőtől péntekig egységesítve lett a napi
nyitvatartási idő is, mely szerint a nyári időszakban
8 és 16, a téli időszakban 8 és 14 óra között várják a
vásárlókat. A hétvégi rend egész évben egységes,
szombaton 8 és 14, vasárnap 8 és 12 óra között van a
nyitvatartás. Az ünnepi nyitvatartás nem változik, így
a „piros betűs” ünnepeken – a május elsejét, pünkösdhétfőt és augusztus 20-át kivéve – kiakasztják a zárva
táblát. Folyamatban van az őstermelői piac használatbavételi engedélyezési eljárása, melynek a várhatóan
közeljövőbeni lezártával megnyithat a felújított terület. Ekkor válik lehetőség az asztalok, féltető alatt
lévő helyek és a zárt üzlethelyiségek bérlésére is. A
nyitvatartási idő a pályázattal felújított részen annyiban módosult, hogy a téli időszakban nem lesz zárva,
valamint további változás, hogy már nem csak az őstermelők árulhatnak – bár a majdani igények elbírálása
során ők élvezhetnek majd előnyt.
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KÖZTERÜLETI ALKOHOLFOGYASZTÁSI TILALOM

A STRANDRA ÉRKEZŐKET NEM ÉRINTI
A PARKOLÁSI DÍJAK VÁLTOZÁSA
Augusztus első napjától emelkednek a parkolási óradíjak Harkányban. Az emelés a fürdővendégeket nem
érinti, ugyanis a személygépkocsik napijegyének ára
változatlan marad.

Elfogadta a város képviselő-testülete azt a rendeletet, mely szerint tilos Harkány közterületein alkoholos
italt fogyasztani. A szabályozás nem a kulturált baráti társaságok ellen irányul, és nem érinti a vendéglátósok, valamint rendezvények helyszíneit, csupán a
közterület rendje miatt volt szükség a jogi eszközre.

Harkányban 2018 óta nem volt emelés az óra- és napidíjak
tekintetében, csak a helyi, kedvezményes bérletek kiváltásával kapcsolatban hajtottak végre korrekciót. Az önkormányzat költségvetésben tervezett bevételeitől a parkolási
területen is komoly hiányok mutatkoznak az elmúlt három
hónapot meghatározó járványhelyzet miatt, ezért a város
képviselő-testülete az emelés szükséges mértékét meghatározva döntött az új tarifákról.
A város fizető parkolási zónáiban fizetendő 200 forintos díj
augusztus első napjától 320 forintra emelkedik személygépkocsik esetében. A ténylegesen 24 órára szóló, 1000
forintos napijegy ára nem változik.
A teherautók és buszok számára kijelölt két zónában is
emelkednek a díjak. Az eddigi 400 forintos óradíj 640 forintra, míg az 1500 forintos napijegy 2000 forintra változik
– ez utóbbi az ő esetükben sem a nap végéig, hanem a megváltást követő 24 órán át marad érvényben.
Az óradíjak emelésével a jogszabályban előírt módon a pótdíjak is azonos mértékben emelkednek. harkanyihirek.hu

Nem mérhető statisztikai adatokkal a szubjektív komfortés biztonságérzet, talán ennek köszönhetően is fordulhatott elő, hogy a belvárosban italozó társaságok és a megjelenő hajléktalanok helyzete átbillent azon a határon, melyet
jó érzéssel lehet fogadni. Az önkormányzat rendelettel
avatkozott be, így a rendelet
elfogadásával a rendezvények
helyszíne, vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei – illetve
december 31-e és újév napja – kivételével tilos alkoholt fogyasztani Harkány közterületein.
Akit mégis tetten érnek a rendőrök vagy a közterület-felügyelők, figyelmeztetésre vagy
akár 50 ezer forintos bírságra is
számíthat. harkanyihirek.hu

Közös élmények
fénysebességen
Válasszon
villámgyors otthoni
internetcsomagjaink közül!

vidanet.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.
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HARKÁNY ÉS PÉCS AZ ÉLEN

AXIVAL ÚJÍTOTT A FÜRDŐ

Pécs és Harkány is felkerült a Központi Statisztikai Hivatal listájára, amely az elmúlt tizenkét év
legnépszerűbb úti céljait vette sorra.

A Harkányi Gyógyfürdőnek idéntől kabalafigurája is
lett. Axival – akivel „biztonságban ugorhatunk a boldogságba Harkányfürdőn” – a nyáron a vendégek is
találkozhatnak.
Zsadányi Zsolt, a fürdő marketingigazgatója elmondta, Axi tulajdonképpen az axolotl, azaz a vízi kutya
mintájára rajzolt kabalaállat. Az eredeti ötlet egy korábbi rajzpályázat eredménye, melyet közönségszavazás alapján választottak ki, és ennek az ötletnek
megfelelően egy grafikus álmodta meg a figurát a jelenlegi formájában. Az axolotl a harántfogú gőtefélék
családjába tartozó faj, amely képes regenerálni a sérült végtagokat, állkapcsokat, bőrt, szerveket, az agy
részeit valamint a gerincvelőt. A közönség választása
éppen azért volt a legjobb, mert Axi a harkányi gyógyvíz regeneráló hatásával is jól összhangban van.

Számunkra kétség sem fér hozzá, hogy megyénk tele
van rengeteg érdekes látnivalóval, de szerencsére
mások is ugyanezt gondolják – legalábbis ez derül ki
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) napokban közzétett listájából. Most az elmúlt tizenkét év legnépszerűbb úti céljait vették sorra, amelyek közé Pécs
és Harkány is bekerült. Az adatok azt mutatják, hogy
mindkét település valamivel növelte is népszerűségét
az elmúlt években.
Míg 2008-ban Harkányban kétszázezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták, addig 2019-ben már több
mint 223 ezret. A megyeszékhely tizenkét évvel ezelőtt 220 ezer vendégéjszakával került fel a listára,
2019-ben ez a szám már jóval meghaladta a 260 ezret. A statisztikából jól látszik, hogy 2010-ben volt a
legtöbb turista Pécsen – akkor mint Európa Kulturális
Fővárosa számtalan programmal várta a vendégeket.
Pécs és Harkány más helyeken is igen jól szerepel, a
Szállás.hu szállásfoglaló portál felméréseiben is a legjobbak között vannak. Az elmúlt év legnépszerűbb
látnivalói között helyet kapott a Harkányi Gyógyfürdő, sőt a siklósi vár is, idén pedig pünkösdkor a megyeszékhely felé is sokan vették az irányt.
Azt, hogy 2020-ban milyen számokra lehet számítani, csak találgatni lehet. A koronavírus-járvány keményen éreztette hatását a magyar turizmusban, a KSH
szerint a februári kis mértékű növekedést márciusban
hirtelen zuhanás követte. Májusban már országosan
93 százalékkal volt kevesebb a vendégéjszakák száma, mint egy évvel korábban. A korlátozások megszűnése után aztán javult valamennyit a helyzet, a népszerű helyeken ismét rengeteg a vendég. Leginkább
azonban a belföldi turisták kelnek útra, a külföldiek
hiányoznak, ami a számokban is megmutatkozik majd.
bama.hu
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Strandolni invitál a kedves vízi kutya
Axit egyébként az eredeti tervek szerint a fürdő gyereknapi rendezvényén szerették volna bemutatni,
de mivel a program a járványhelyzet miatt nem volt
megtartható, így most egyelőre az a szerepe, hogy a
strandra invitálja a vendégeket. Később azonban kézzelfogható figuraként is találkozhatnak vele a látogatók a harkányi fürdőben.
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HORVÁT NEMZETISÉGI MUNKA AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN
Bár idén a járvány megtörte a nemzetiségi munka lendületét, az előttünk álló programok megvalósítása még sok feladatot jelent.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet
alapján hat elnyert pályázattól estünk el az idei évben: vízkereszt, horvát kórustalálkozó, selcei népismereti tábor, zarándoklat Mariazellbe, horvát est, advent Zágrábban. Jövő évre
halasztottuk az áprilisra tervezett Nemzetiségek Napja rendezvényt, amely a harkányi horvát, német és szerb önkormányzat együttműködésével került volna megrendezésre.
Vegyes énekkarunknak több kulturális és egyházi fellépése
is elmaradt, azonban ez idő alatt is igyekeztünk tevékenyek
lenni az előttünk álló feladatok, programok, fellépések vonatkozásában.
A kényszerű „pihenőidőt” követően képviselőink több
eseményen is képviselték az önkormányzatot: a Jézus Szíve horvát zarándoklaton Révfaluban, Donji Miholjacon a
Prandau Fesztiválon és a Megyei Horvát Önkormányzatok
közgyűlésén. A harkányi általános iskola horvát nyelvoktatásában részt vevő hét ballagó tanulót – nemzetiségi nyelvtanulásának elismeréseként – írószervásárlási utalványban
részesítettük. Júliusban elkezdődött a munka, az énekkari
próbák, a klubdélutánok. Az egyik rendhagyó énekkari pró-
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ba alkalmával köszöntöttük horvát közösségünk legidősebb
és legifjabb tagjait, az eseményt a regionális nemzetiségi
tévé is felvette.
A már hagyományos, idén július 25-én megrendezett nyári
táncház fellépője a mohácsi „Zora” táncegyüttes és a pogányi „Snaše” asszonykórus volt. A táncházat az új Badel
zenekar tartotta. A minden évben sok vendéget csalogató
szabadtéri eseményt – az időjárási viszonyok miatt – a művelődési házban rendeztük meg. Ezúton is szeretném megköszönni a fellépő csoportok színvonalas műsorát, valamint
a hagyományainkat tisztelő, műsorainkat szerető, lelkes nézőink támogatását.
Greges Zsuzsa, Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, elnök
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Döme Róbert emlékezete
Uram, nem tudom, miért történt, de tudom, hogy Te
jobban szereted a meghalt barátomat, mint bárki szeretni tudná; ha megengedted, hogy így legyen, annak
oka van.
A tragédia napján még beszéltünk telefonon, a jövőt
terveztük. Még mindig nincsenek szavak, írni is nehéz, soha nem volt ilyen nehéz. Most is azt várom,
hogy hív, vagy jön velem szembe az autójával, vagy
főzzük a zúzapörköltet. Kellenek a kapaszkodók, mint
fent. És persze jó lenne megérteni, hogy a sorsunk
elől sose és sehova se futhatunk el. Isten órája másként jár, mint a miénk. Igen, a Robi ezt úgy mondta
volna: „gyerekek, ennyi az élet!”
A templomkertbe utoljára még egybehívott bennünket. Ahogy az arcokat néztem, ha kívánhattunk volna
valami csodát, mindannyian azt kívántuk volna, hogy
derüljön ki: ez az egész csak egy iszonyatos álom, amiből majd fel kell ébredni. De nincs csoda, nem álom,
amit átéltünk, ébren vagyunk, ugyanazt látjuk, halljuk
valamennyien: Robi elment, élt 55 évet. Élt…
Oly sok a közös emlék, az együtt töltött idő, hogy
nem is tudom, mit idézzek fel, ami méltó egy rövid, de
tartalmas életúthoz. Ezért is kellenek a kapaszkodók.
Az egyik, amit Kiss Józsi írt, amikor tájékoztatott bennünket, munkatársakat: „Döme Robi elment… Emlékét, mosolyát őrizzük szeretettel, kegyelettel!” Igen,
a mosolya. Azt mondják, a szem a lélek tükre. Én azt
mondom, az arc a lélek tükre. Soha nem láttam megkeseredve, szomorúnak; ha belépett a tanáriba vagy a
testületi ülésre, bárhova, egy mondatával mindenkit
mosolyra derített. Weöres Sándor írta: „Isten rajtad:
végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.” Amikor mosolygó arcot, tekintetet látok olyan, mintha a
felkelő napot látnám. Isten a semmiből megteremti a
fényt, egyszerre minden kitágul, világossá lesz, minden kétely eloszlik, az ember öntudatára ébred, s egyszerre eltűnik lelkünk minden betegsége és szomorúsága. Ezért jó korán kelni. A mosoly életet és reményt
nyújt. Vajon ott van-e bennünk ez a lelkület? Rámosolyogni a másikra és lehajolni hozzá akkor, amikor
nem is érdemes rá, de talán a leginkább szüksége van
rá. Nem egymás érdemei szerint viszonyulni egymáshoz, hanem a másik szüksége szerint. Ez a mosoly ült
mindig az arcán, nem tudom, hogyan csinálta, biztosan így teremtetett. A mosolyát sohasem feledhetjük,
örökre szívünkben őrizzük. Azt gondolom ebben a
mai, belső vívódásokkal terhelt és zaklatott világunkban nekünk is erre lenne szükségünk.
Több mint egy évtizeden át voltunk képviselők. Az
utóbbi években sokszor feltettük magunknak a kérdést, volt-e értelme? Persze mindig arra jutottunk,
hogy igen, de ez menet közben sokszor nem volt
egyértelmű. Robi hittel vallotta, hogy személyes felelősséggel kell – kivétel nélkül mindannyiunknak! –

hozzánőni a magunk kisebb-nagyobb feladataihoz. A
legjelentéktelenebbnek tűnő embernek is van valami
olyan feladata, amit más nem tud helyette megoldani, csak ő. Mert mi nem feledhetjük, a világot igazából
mindig az egyes személyiségnek és a közösségeket
alkotó személyiségek összességének a szellemi, lelki
és intellektuális tőkéje alakítja. Hogyha ez a tőke nem
csökken, hanem növekszik, akkor a világ mindenfajta
gyarlósága és gonoszsága ellenére az élet értelmes tud
lenni. A lélek és a szellem, amíg él, az élet ajándékaképpen mindig ad lehetőséget arra, hogy pozitív fordulatot
vegyen a világ folyása. Nincsenek lejátszott játszmák,
nincsenek olyan történelmi szükségszerűségek, amelyek megváltoztatása lehetetlen lenne emberileg. Ezzel a hittel indultunk el ketten Budapestre leváltani a
„többször is bérmálkozót”. Ott voltunk a Hősök terén
majd a Parlamentnél. Lélekemelő érzés volt, az emberek kéz a kézben jártak, egyik alkalommal sem volt
atrocitás. A Kossuth téren a rendőrség mégis oszlatni
kezdett, kilőtték a könnygázgránátokat, nem volt valami jó érzés belélegezni, futni kezdtünk a tömeggel.
Egyszer csak Robi megállított: „Tomikám, ne fussunk
tovább, a hazáért ennyit ki kell bírni…” Igen, egy új korszakot nem a pénz, nem a politika, még csak nem is
a gazdaság indít el, hanem az emberek lelkületének és
gondolkodásának megváltozása. Az, amikor a lelkek
összeérnek. Az iskolában a gyerekeknek mindig büszkén mesélem, hogy mi ennek a részesei voltunk.
Hadd mondjak el egy történetet Döme Róbertről, az
emberről. Egyik délután – mint oly sokszor – az iskolaudvaron beszélgettünk. Robi észrevette Molnár
Zsombort, odahívta, majd magához ölelte és puszit
adott az arcára, a következő szavakkal: „… Ezer éve
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nem láttalak, hogy vagy, édes fiam? … Ide figyelj, ha
kimész a strandra, nálam mindent fogyaszthatsz, viheted a barátaidat is, ha nem ismered a személyzetet,
mondd azt, hogy a gyerekem vagy.” – újra megölelte,
majd útjára bocsájtotta. Kijöttek a könnyeim, elfordítottam a fejem, hogy ne lássa, talán nem kellett volna.
Robi, az utóbbi időben többször is idézted a népszerű
dal szövegét: „Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbe állnak…” Neked
ez nem adatott meg. Mégis, amikor ezt hallottam tőled, mindig az jutott eszembe, hogy nekünk, ma élőknek már nem kell életünket adni a hazáért, a szabadságért, mint eleinknek oly sokszor. Ezért itt lenne az
ideje, hogy végre megtanuljunk élni egymásért.
Kedves Barátom! Hittel búcsúzunk, azzal a hittel,
hogy Isten szeretettel hívott el bennünket e földi létre, és az Ő örökkévalóságának a szeretetébe fogad
bennünket vissza. Ránk pedig – akik gyászoló szomorúsággal szembesülünk a betegség, az elmúlás tényével – kiárasztja az Ő szeretetét, ha nyitott lélekkel
fogadjuk.

Arcod őszinte mosolyával emlegetünk majd kedves
Robi, miközben rendkívüli erőfeszítéssel közeledünk
az Ígéret Földjére. Akaratodat, őszinte szókimondásodat, igazságodat, a mosolyodat hagyod ránk örökül. Mi már csak reménykedünk benne, hogy képesek
leszünk megvalósítani legszebb álmaidat. Isten békéje
legyen veled!
Elnézést, ha a csapongó az írás, Robi azt mondta volna, tudom: „Tomikám! Rólam nem kell írnod!” Nem
rólad írtam, Robikám, hanem arról, amit ránk hagytál
örökül.
„Uram, távolítsd el tőlem,
ami távol tart tőled!
Uram, add meg nekem mindazt,
ami egyesít veled!
Uram, végy el engem önmagamtól,
és add, hogy teljesen a tiéd legyek!”
			
- Flüe-i szent Miklós fohásza
Az iskola közössége nevében: Horváth Tamás

MÉLTÓ NEVET KAPNA A
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

HARKÁNYBAN NEM LESZ
ISKOLAŐR

A megváltozott jogszabályi háttér miatt névváltoztatásra kényszerül a művelődési házat, a Tourinform irodát és a sportcsarnokot is üzemeltető
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport
Központ.
Az intézmény feladataiban semmilyen változást nem
hozó, a közművelődési törvényt követő átszervezésre
és ezzel a névváltoztatásra azért van szükség, mert
immáron csak meghatározott funkciót ellátó intézmények viselhetik a kulturális központ elnevezést. A harkányi komplexum néhány kisebb követelmény mellett
olyan kritériumoknak kellene megfeleljen, mint a kézműves helyiség vagy a nagyobb közösségi tér.
A névváltoztatással az intézmény Kiss József nevét
venné fel, tisztelegve a közelmúltban elhunyt harkányi tanár munkássága előtt, aki a könyvtár létrehozásában nyújtott közreműködése mellett a helyi kultúrában is maradandót alkotott.
A névváltoztatást a város képviselő-testülete is elfogadta, de – több okirat módosításával – az EMMI felé
is be kell adni előzetes miniszteri véleményezésre. A
döntés után az intézmény a Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok nevet veheti fel.

Szeptembertől országszerte 491 állami fenntartású iskolában jelennek meg iskolaőrök, melyek
közül 288 köznevelési, 203 szakképzési intézmény. A szakminisztérium közlése szerint Harkányban nem lesznek őrök, a megyében pedig
több mint harminc helyen állnak szolgálatba.
Szeptembertől iskolaőrök teljesíthetnek szolgálatot az állami köznevelési és szakképzési intézményekben – döntött
korábban az Országgyűlés. Az iskolaőrség külön rendészeti
szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre.
Az iskolaőrök csak olyan állami iskolákban állnak majd
munkába, ahol ezt az intézmény kéri – jelezte Käszné
Lebő Zsuzsanna. Mint a Mohácsi Tankerületi Központ
igazgatója ismertette, ennek felmérése a tankerületeken, szakképzési centrumokon keresztül történt.
Térségünkben Sellyén és Siklóson a szakképzőben, Drávasztárán, Szalántán illetve ugyancsak Sellyén pedig az általános iskolákban fogja iskolaőr vigyázni a rendet.
A rendőrség már elkezdte toborozni a csupán középfokú végzettséget és egyhónapos tanfolyamot igénylő
posztra az embereket, akiknek 220 ezres fizetést és 200
ezres kafetériát ígértek egy korábban állításuk szerint
csak véletlenül megosztott plakáton. harkanyihirek.hu
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SPORTTÁBOR A KÉZILABDÁS LÁNYOKNAK
Itt a nyár, itt a jó idő, a gyerekek ilyenkor a nagyszülőknél,
táborokban élvezik a gyermekkor szabadságát… Nincs ez
másképpen a harkányi kézilabda-szakosztály lányainál sem.
Persze a szülőknek is nagy segítség, ha gyermekük biztonságosan, felügyelet mellett érzi jól magát, lehetőleg barátai,
sporttársai társaságában.
Speciális helyzetünket kihasználva, miszerint Schoplocher
Szilvi edzőnk nem mellesleg úszóedző is, nyári sporttábort
szerveztünk a gyerekeknek, amely július közepén hétfőtől
péntekig tartott.
Minden reggel nyolc órakor a strand főbejáratánál indult
a nap, ami úszással kezdődött. Szilvi segítője, Viki a kisebbekkel gyakorolta a vízben haladást, a többiek pedig teljes
edzést végeztek az utasítások alapján. Tíz óra után minden reggel megérkezett a tízórai Mezei Robi révén, aki friss
péksüteményeivel is támogatta a táborunkat. Ezek után
átköltöztünk a strandkézilabda-pálya melletti baba-mama
házhoz, persze közben azért egy két csúszás is belefért a
harkányi strand csúszdaparkjában.
Ezután jött az edzés a homokon. Nagyon jó érzés a puha
homokon a járás, azonban a futás, ugrás már komoly feladat elé állítja a koordinációnkat. Persze van még itt labda
is, amit dobni, rúgni, fejelni lehet, tehát minden adott egy
csapatjátékos számára, hogy jól érezze magát. A kézilabda
pedig csapatsport a javából… A gyerekek amint pályára lépnek, azonnal maguktól elkezdenek futkosni, ugrálni, dobálni
egymásnak a labdát, csak irányítani kell őket. Amikor kicsit
elfáradnak, akkor jöhet az edzés érdemi része, a szabályok
átbeszélése és az egymás elleni játék gyakorlása. Nem véletlen, hogy a mérkőzést „játéknak” hívjuk a sportban, hisz
ez tényleg az, főleg gyerekkorban.
Ebédelni az iskolába mentünk a strandról, majd onnan a
sportcsarnokba sétáltunk, ahol az ebéd utáni pihenő következett filmnézéssel, beszélgetéssel és persze az elmaradha-

tatlan telefonnyomogatással. Első nap a lányok csodálatos
csapatpólókat készítettek, de volt itt kézműves rész Vali
nénivel, Zumba gyakorlás profi oktatóval valamint a TRX
gumiköteles technika alapjait bemutató edzés Szilvivel.
Csütörtökön Komlóra utaztunk a Mini ZOO állatkertbe, ahol
az állatok többsége szabadon simogatható, etethető. Közben persze ezekről a szelíd állatokról sok mindent megtudhattunk. Szuper volt. Hazafelé megálltunk uzsonnára egy
hamburgert készítő állomáson. Lehet, hogy nem mindenki
szerint egészséges, de a lányok szerették – egyszer-egyszer
belefér.
Pénteken pedig jött a sportcsarnokban matracokon töltött
ottalvós este, társasjátékozás, sorversenyek, mindenféle
játékokkal. Gyorsan elmúlt ez az öt nap, és a visszajelzések
alapján nagy igény van az ilyen típusú aktív táborokra, ezért
már most ígérem, hogy jövőre újra megszervezzük, és a tapasztaltok alapján még több tartalommal töltjük fel.
A lányok megtekinthették a XIV. Baranya Megyei Strandkézilabda Kupa harkányi fordulóját, melyet most már hatodik
alkalommal sikerült városunk strandjára szervezni. Sajnos a
vírushelyzet miatt kevesebb volt az előző évekhez képest
a nevező csapatok száma, azonban így is sok színvonalas
mérkőzést láthattunk, ráadásul a férfi és a női csapatunk is
bronzérmet szerzett.

Búcsúzunk Lantos Istvántól
Pingpongos karrierjét még mohácsi színekben kezdte, ahol is ifiként az NB II-ben
szerepelt, abban a korban, mikor még Magyarországon hetvenezer tagja volt a
Magyar Asztalitenisz Szövetségnek, és a magyar játék erőssége világviszonylatban is jelentősnek számított.
Mohács után Harkányba költözött, ahol a munkája mellett játékosként a helyi,
megyei I. osztályos csapatot erősítette. Emellett – mint harkányi vállalkozó –
anyagilag is segítette az együttest. Érdemeihez tartozik az is, hogy az ő segítsége
is hozzájárult ahhoz, hogy Harkány első csapata végül a Nemzeti Bajnokság legmagasabb osztályában tudott szerepelni. Idősebb korára a Harkányi Diáksport
Egyesület alapítói között is ott volt, majd ezen egyesület színeiben hat éven át
edzette a fiatalokat. Ezzel párhuzamosan a Harkányfürdő SE asztalitenisz-szakosztályának meghatározó játékosa volt, illetve 2016-tól az egyesület társelnöke.
Pistára mindig lehetett számítani, akkor is, ha bálban kellett főzni, ha schrezheimi
barátainkat fogadtuk vagy évzárót tartottunk. Emlékét megőrizzük.
Harkány SE elnöksége
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KÉSZÜLÜNK A 2020/2021-ES BAJNOKSÁGRA
Első csapatunk július 13-án kezdte meg a felkészülést, az
első két hétben négy-négy edzéssel és egy-egy edzőmérkőzéssel. A programban szerepel az augusztus eleji siklósi
Mehring Lajos Emléktorna, ahol az elődöntőben az igencsak
megerősödött Villány az ellenfél. A Magyar Kupa sorsolása
is megtörtént, az első fordulóban, augusztus 16-án Sellyére
látogatunk. Augusztus 23-án kezdődik a 15 csapatot számláló megyei I. osztályú bajnokság.
Keretünk húsz főből áll, zömében harkányi vagy környékbeli játékosok alkotják, átlagéletkoruk 21,8 év. Visszavonult
Bukvic Mirza, Zámbó József és Laki Gergely, szünetelteti pályafutását Kácsor István, távozott Nagy Norbert (Pogány).
Érkezési oldalon eddig négy főről tudok beszámolni: Molnár Péter kapus (Beremend), Keresztes Márk védő (Siklós),
Képíró Gáspár védő (Öskü), Crenkovits Máté csatár (Siklós).
A kedvezményes átigazolási időszak lezárult, de hozzájárulással még lehet igazolni, jó lenne még egy védekező középpályást találni. Anyagi lehetőségeink azonban behatárolják
az aktivitásunkat az átigazolási piacon. A célokat még ezután határozza meg a szakosztályvezetés, de mindenképpen

a középmezőnyben szeretnénk látni a csapatot.
Az U16 és az U19 július 21-én kezdte meg a felkészülést.
Markotics Zsolt munkahelyi és tanulmányi elfoglaltsága
miatt nem tudta vállalni a serdülők felkészítését, a helyére
Péter Norbert került. Az ifi edzője a terveknek megfelelően
Patocskai János. Az U11 és az U13 augusztus közepén kezdi
a felkészülést, Keresztes Márk és Burgert Ottó vezetésével.
Még egy gondolat a pénzügyi helyzetünkről. Köztudott,
hogy az önkormányzat március 29-én a koronavírus következtében bevezetett kormányzati elvonások miatt a Harkány SE támogatását is felfüggesztette. Ennek hatására a
labdarúgó-szakosztály is kénytelen volt szigorításokat bevezetni és például tagdíjat emelni. A fentiek ellenére pénzügyi helyzetünk továbbra is stabil, tartozásunk nincs, a következő hónapok működése biztosított.
Az önkormányzat szeptemberben tárgyalja a pótköltségvetést; reményeink szerint – ha szerényebb mértékben is, de
– továbbra is támogatja szakosztályunk több mint 120 és az
egyesület több mint 250 sportolóját.
Horváth József
EFOP: 3.3.2-16-2016-00204
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