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Harkány Város Önkormányzatának
ingyenes havilapja

Megjelenik havonta

Évértékelők

Velünk volt tele a sajtó

Újabb pályázatok

A harkányi képviselő-testület tagjai és a város vezetése értékelte a
2017-es évet.

Harkánnyal foglalkozott a megyei
és az országos sajtó. A fürdő
vezetése cáfolta a híreket.

Harkány városa újabb, sporttal és
rendezvényekkel kapcsolatos pályázatokat nyújtott be.
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Csillagnézők

Gyerekkoromban jártam a corningi üveggyárban, ahol egy öt méter átmérőjű csillagvizsgáló lencsét is bemutattak. Elképzeltem, milyen messzire el lehetne látni vele! Olyan távolba, ahova szabad szemmel nem érhetek el, és
ismeretlen titkok is feltárulhatnának a szemem előtt! Weöres Sándor is kutatta az élet nagy titkait (Teljesség felé),
s a következőkre jutott: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
A karácsonyi történet napkeleti bölcsei, csillagnézői,
a kor legnagyobb tudósai jól ismerték az égboltot. Ők
még figyelték az idők jeleit! Tudták, hogy a csillagokat a
földről megfejteni nem lehet, csak ha az ég maga tárja
fel titkait. És eljött a pillanat,”az idők teljessége, és Isten
elküldte Fiát… hogy a törvény alatt levőket megváltsa,
hogy Isten fiává legyünk” (Galata 4,4.). És a keleti bölcsek elmondták a világnak:”láttuk az Ő csillagát!”(Máté
2,2.). Próbáltunk mi felmászni a „létrán”, elemezni, feltérképezni, kikutatni az eget, de egy-két lépcsőfoknál
tovább nem jutottunk. Kiderült, hogy ezen a „létrán”
csak felülről lefelé lehet közlekedni. A rejtőzködő, titokzatos Istennek megesett rajtunk a szíve, és megjelent,
megfejtette önmagát, bemutatkozott. Jézus mondja: ”Én
vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az
Atyához, csak én általam!”(János 14,6.). Azóta sok „napnyugati” bölcs, tudós ember is felfedezte az Ő csillagát,
annak ételmét, Jézus lényét. Heisenberg, a Nobel-díjas
nagy német fizikus – látva a már a ’30-as években pusztuló európai kultúrát – írja: ”Itt az idő, hogy megkeressük
az égen ama fényes esthajnali csillagot és ahhoz igazodjunk, mert a mi műszereink már nem pontosak!”. Lám,
Jézus nem csak a szegény, tudatlan pásztorokhoz, hanem a bölcs tudósokhoz is jött! Igazán bölcs ember az,
aki rádöbben, hogy érte is megszületett Jézus, számára
is van mondanivalója. A napkeleti bölcsek figyelték az
idők jeleit, és megpróbálták értelmezni, mire is utalhatnak. Vajon bennünket érdekel-e mi történik egyre zsugorodó világunkban, mi zajlik kis országunkban, munkahelyünkön, városunkban, falvainkban, családunkban?
Vagy csak a fizetési és nyugdíjpapíron, horoszkópon és
szerencseszelvényeken keresztül látjuk a világot? Nem

ÚJ BETLEHEM A VÁROSBAN
Új, a térségben egyedülálló betlehem került ki idén a főutcára:
az újszülött Jézust, családját és
a királyokat életnagyságú, fából faragott díszlet ábrázolja.
Az installáció közadakozásból,
összefogásból született meg,
mert a harkányiak fontosnak
tartották, hogy értékeink között
büszkék lehessünk rá – emelte ki Baksai Tamás advent
első szombatján, az átadáskor. Ronta László esperes-plébános a harkányi ünnepeket meghatározó új szimbólum
megáldása előtt rámutatott, Istent magasztaljuk a remekmű elkészülte által. Az ünnepségen az ötletgazda mellett
Kovács Tamás és Kocsis Ferenc fafaragók is jelen voltak,
akik kérdésünkre elmondták: a királyok, Mária, József és
a kis Jézus valamint a többi megformált díszletelem több
hét munkájával készült.
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érdekel, mi történik másutt, pedig ami bárhol történik
ma ebben a világban, az velünk is történik! A bölcsek
úgy látták, hogy az a fényes csillag az idők jele, ami egy
új kor eljövetelét jelenti. A régi világ kimerült, elerőtlenedett, de ez nem a vég; új kezdet küszöbén állunk. És
nem csak figyelték az idők jeleit, nem csak értelmezték,
hanem útra is keltek, és a bölcsőig mentek! Igen, ott a jászolnál kezdődik az új élet, onnan kell újra indulni, most
már más irányba, mint amerre eddig jártunk! Akik elkezdenek „felfelé” figyelni, azoknak Isten Jézushoz vezető
jeleket ad. Rámutat, és azt mondja:”Ez az én szeretetett
Fiam, őt hallgassátok!”. Rá, aki azért született, hogy az
emberek ne csak a fizetési szelvényüket figyeljék, ne a
másik embert kritizálják vagy irigyeljék, hanem legyenek elégedett, másokat is elfogadó, segíteni kész lények.
A betlehemi csillag fényénél előbb Jézust láthatod meg,
rajta keresztül pedig azokat az embereket, akiket rád bízott! Figyeljünk egymásra jézusi szeretettel! Ő úgy szeret minket, ahogy vagyunk, s azért szeret, hogy jobbak
legyünk. A szeretet olyan lencse, amelyikkel messzebbre
láthatunk, mint a csillagvizsgálók, s titkok tárulhatnak fel
előttünk; „amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amit az Atya készít az őt
szeretőknek!”. Indulj el a bölcsekkel a jászolhoz, figyeld
az idők jeleit, s látni fogod, hogy nem volt még ennyire
szüksége a világnak a szeretetet cselekedeteire; te jóságodra, a te figyelmedre, a te szeretetedre, ami a Jézussal
való találkozásból fakad! Aki elindul, megérkezik, „tisztességet tesz Neki”, és új kezdetet kap ajándékba.
Áldott karácsonyt!
Bereczky Ildikó, református lelkész

PROGRAMAJÁNLÓ
2017.12.31.
Szilveszteri bál és diszkó - Művelődési ház
2018.01. 13.
Terehegyi disznótoros mulatság - faluház
2018.01.22.
Terehegyi Vince-nap - faluház
2018.01.26.
Sportbál - Művelődési ház
2018.02.02.
Író-olvasó találkozó - Művelődési ház
2018.02.03.
SZMK farsangi bál - Művelődési ház
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HARKÁNYBAN ÉLNI JÓ! – ÚJABB PÁLYÁZATOT NYERT A VÁROS
Az aktív befogadás, az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében kiírt pályázaton nyert Harkány.
A Harkányban élni Jó! – Esély Otthon, Harkányban című
projekt célkitűzése szerint egyebek mellett a fiatalok
életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások, a helyi
lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő

gazdasági együttműködéseket életre keltő tevékenységek
valósulnak meg. A 156 millió forintos, teljes egészében támogatott EFOP pályázat eredményeként – a városgazdálkodással együttműködve – a régi Herendi üdülő lakássá
alakítása is megtörténik. Itt a céloknak megfelelően olyan
emberek kerülnének elhelyezésre, akiket a helyi képzésbe
vagy a hosszabb távú foglalkoztatásba lehet bevonni.

ÚSZÓMESTER KÉPZÉST INDÍTOTTAK HARKÁNYBAN
Hatvan órás betanító kurzust indított a Termelő Iskola. A
kétszer háromnapos, összesen hatvan órás képzés során
az elsősegélynyújtás alapjait, valamint a szakmai ismeretek mellett a vízből mentést is elsajátíthatták a jelentkezők. A december 11-én indult, gyakorlatorientált képzés
helyszíne a harkányi fürdő volt. A résztvevők megismerkedtek a medencék működtetésével, karbantartásával

kapcsolatos előírásokkal, az uszodamester feladataival, a
vízből mentés technikájával, valamint az elsősegélynyújtás szabályaival és lehetőségeivel. A részvételi feltételek
között alapfokú iskolai végzettséget, jó úszástudást és
egészségügyi alkalmasságot is előírt a szervező. A sikeres
vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kaptak.
harkanyihirek.hu/HH

KEDVEZMÉNYES FÜRDŐBELÉPŐ

ÁTADTÁK A NAGYKÖZÖNSÉGNEK
A GYEREKVILÁG RÉSZLEGET

Az elmúlt évek népszerű gyakorlatához hasonlóan ezen
a télen is lesz lehetőség kedvezményes fürdőbelépő vásárlására. A harkányi lakosok februárban és márciusban
300 forintért válthatnak jegyet. Legutóbb, három hónap
alatt – ez év februárjától április végéig – összesen 4807
alkalommal vették igénybe ezt a kedvezményes szolgáltatást – mondta dr. Markovics Boglárka. A város jegyzője
részletezte: erre korábban is egyedileg, a lakcímkártya
felmutatásával volt lehetőség, amit a jövő évben is hasonlóképp, azonos feltételek mellett biztosít a testület –
két hónapon keresztül. Az év minden napján 9 és 18 óra
között nyitva tartó fürdővel kötött megállapodás értelmében kedvezményes belépők mellett 300 forintos hozzájárulást fizet minden jegyhez az önkormányzat, mely a
helyi vendégek számára jelent kedvezményt.
A kedvezményes fürdőbelépőket február elseje és március 31-e között lakcímkártya felmutatása mellett lehet
megvásárolni. A karszalagokat nem lehet előre kiváltani
és hazavinni, azokat már a vásárlás helyén felragasztják
– emelte ki Márton Béla. A képviselő ezt az esetleges
visszaélések elkerülésével indokolta.
harkanyihirek.hu/HH
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Baksai Endre Tamás:
AZ ÁLMOK MEGVALÓSULNAK
Ha visszatekintünk az idei évre, hogy látja, mennyire volt
mozgalmas 2017?
Mint minden év, az idei is a költségvetés tervezésével
és annak elfogadásával kezdődött. 55 millió forinttal kevesebb bevétellel tervezhettünk, mivel az állam 2017
januárjától az eddigi idegenforgalmi adóhoz kevesebb
támogatást nyújt. Ehhez jött hozzá a kötelező béremelésekből adódó magasabb járulékok és bérek kifizetése.
Ezen kívül a tavalyihoz képest magasabb összeget fordítottunk az egészségügyi alapellátás ügyeleti díjaira is és
a házi segítségnyújtás is többletfinanszírozást igényelt.
A megnövekedett kiadásokat igyekeztünk a bevételek
alapos tervezésével kompenzálni.
Mindemellett a napi szintű feladatokról sem szabad elfeledkezni. Gondolok itt például a terehegyi városrészen
meghibásodott szennyvízátemelő rekonstrukciójára, a
Ságvári telep és a Zsigmondy sétány szennyvízcsatorna kiépítésére és cseréjére, valamint a város útjainak és
járdáinak folyamatos karbantartására. Vagy éppen említhetem a hegyi utak vis maior támogatással történő felújítását is.
A hivatal dolgozóinak folyamatos és napi szintű feladatot
jelentett a pályázatok előkészítése, írása és tervezése is.
Éves szinten nagyságrendileg 100 millió forintot fordítunk saját erőből arra, hogy a lehetőségeket kihasználva
minél több helyre tudjunk pályázatot benyújtani.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy májusban támogatást nyert a Zöld Város pályázatunk, amelynek köszönhetően felújítjuk a Zsigmondy sétányt és környezetét. Az
elnyert pályázati forrás a rendelkezésünkre áll, jelenleg
az építési engedélyek jóváhagyására várunk, de terveink
szerint tavasszal nekiláthatunk a munkának. Új ivópavilonnal bővül a város, megújul a szabadtéri színpad, valamint egy modern játszóteret kap a város. Ez igazi nagy
attrakció lesz, 2019 végéig kell megvalósítani a terveket.
Ha már pályázatok, akkor térjünk ki a strandra is, mert
ott is elkezdődtek a munkák a tavasszal, és decemberre a
nagyközönség birtokba vehette az új gyerekvilágot. Mikorra várható a fejlesztés következő állomása?
Megérkezett a további fejlesztési terület építési engedélye, így december 8-án kiírtuk a kivitelezői közbeszerzési pályázatot. A tervek szerint tavasszal kezdődhet
a hármas medence és környezetének rekonstrukciója a
tetőszerkezet visszaállításával. A most átadott gyerekvilág tervezésekor figyelnünk kellett, hogy a nem látható
infrastruktúra is kapcsolódni tudjon az új beruházáshoz,
ez pedig jelentősen megnövelte a gyerekvilág tervezési költségeit és kivitelezői munkáit. A tavasszal kezdődő
felújítással a tervek szerint 2018 végére kell végeznie a
kivitelezőnek.
Ezzel befejeződik a strand megújulása, vagy lesz folytatás?
Álmaink vannak, de azokat mindig a lehetőségekhez kell
aktualizálni. A strand további fejlesztéséről nem mondtunk le, és mindent megteszünk azért, hogy a kettes épület is megújuljon, mert most van, illetve lesz egy megújult
medencetér egy elöregedett kiszolgáló épülettel. Azonban
még korai lenne erről nyilatkozni.
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A városban nemcsak a Zsigmondy sétány újul meg, hanem
körforgalom is épül. Ez mikorra várható?
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében pályázati forrásból körforgalom épülhet az Ady
Endre és a Kossuth Lajos kereszteződésében, de itt a Magyar Közútkezelő az illetékes. A hivatal munkatársainak
sok feladatot adott a pályázat koordinálása, de most már
mindössze annyi a feladatunk, hogy az elnyert összeget a
munka végeztével és átvételével kifizessük, mivel az 58-as
számú út főút, ezért magyar közútkezelőhöz tarozik, az út
kezelője a munkafolyamat irányítója is egyben.
Milyen pályázatokat nyújtott még be a város?
A nyár folyamán átdolgoztuk és ismételten beadtuk a gépállomás-teleppel határolt, ipari parknak elképzelt terület
kialakításáról szóló pályázatunkat. A harkányi iparterület
fejlesztése című projekttel a szolgáltató szektor és az agráripar erősítése a cél. Ezért erre a területre olyan tevékenységet folytató vállalkozásokat várunk, amelyek kis
környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységet
folytatnak, a szolgáltató szektorban és az agráripar üzleti környezetében dolgoznak. Nem utolsó szempont, hogy
Harkányban és térségében szétszórtan működő kisebb
területigényű vállalkozások egy helyre települjenek, így
a városképileg meghatározó terület megjelenése is rendezetté válik. Ez egy csaknem négyszázmilliós beruházás,
mely száz százalékban támogatásból valósulhat meg.
A város régi mulasztása a harkányi piac és környezetének rendbetétele. Erre is benyújtottuk pályázatunkat a TOP
programban. Csaknem 300 milliós bekerülési költséggel
számoltunk a tervek elkészültekor. Pozitív elbírálás esetén
ez a beruházás is száz százalékos támogatással valósulhat meg. Az új tervek elkészítésekor figyelembe vettük a
jelenleg a piacon dolgozók igényeit. Az új kistermelői piac
épülete a Bajcsy-Zsilinszky utcát és a piacteret összekötő
gyalogos tengelyre kerül, azzal párhuzamos beépítéssel.
Fedett-nyitott, favázas épületszerkezetű létesítmény lesz,
amely alatt az árusító terek flexibilisen átrendezhetőek
vagy megszüntethetőek. A meglévő, de rossz állapotú gazdasági épületet felújítjuk, a belső tereket átalakítjuk, és a
külső környezet is megújul.
A TOP keretében pályáztunk még a város óvodájának bővítésére, felújítására és új szolgáltatás elindítására. Az óvoda
két bölcsődei csoporttal bővülne, és a hozzá tartozó infrastrukturális felújítás is megtörténne. A valamivel több mint
százmilliós beruházás szintén száz százalékban pályázati
forrásból valósulna meg. A bölcsődei szolgáltatás elindí-
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tása egyébként jogszabályi kötelezettsége a városnak, és
örömmel teszünk eleget ennek a feladatunknak, mert ez is
azt mutatja, hogy egyre több kisgyermek van a településen, ami egy fejlődő közösség záloga egyben.
Két, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) keretében elnyert pályázatról is hírt adtak…
Az év vége az EFOP pályázatok elkészítésével, beadásával telt, két esetben már pozitív döntésről is beszámolhatunk. Decemberben kaptuk a hírt a volt Herendi üdülőépületre benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásáról.
Ezt az ingatlant több mint tíz éve nem használja senki,
az állaga leromlott, nem tudtuk hasznosítani. A pályázati
forrásnak köszönhetően 156 millió forintot sikerült elnyerni a fiatalok helyben maradását megcélzó projektre.
A projekt segíti a programban résztvevők munkaerő-piaci
elhelyezkedését is. Szintén pozitív elbírálásban részesült
az a csaknem 250 milliós pályázat, ami a térségi közösség megerősítését szolgálja. Itt Harkány városa a környező településekkel együttműködve olyan programokat
valósíthat meg, amelyek humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgálják. A projekt a
hátrányos helyzetű aktív korúak foglalkoztathatóságának
javítását célozza, illetve a helyi kisközösségek társadalmi
szerepe is megerősödik.
Mekkora szerepe van ezekben a pályázatokban a polgármesternek?
A polgármester szerepe az, hogy a külső lehetőségeket és
a belső adottságokat szinergiába hozza. A 2007-2013as pályázati ciklusban számtalan turisztikai pályázati lehetőség volt, azonban az akkori előkészítési fázist 2010
után nem követte megvalósítás. Így a mostani 20142020-as pályázati ciklus lehetőségei szerint kell megfogalmazni az álmainkat, hogy azok a legkedvezőbben
igazodjanak a város idegenforgalmi és turisztikai fejlesztéséhez. Egy-egy kiírás megjelenésekor számtalan egyeztetésre, tervezésre van szükség, hogy a lehető legjobb és
a város céljait is megfogalmazó pályázati anyagot tudjon
benyújtani a város. Ebben nagy szerepe van a polgármesternek, hiszen fontos, hogy a város terveit, elképzelésit
el tudjuk juttatni a döntéshozókig, a pályázatok kiírójáig.
Az önkormányzat feladatalapú finanszírozásába nem fér
bele, hogy a teljes fejlesztési forrásokat betervezze, így
a pályázatokon keresztül lehetséges a város és a fürdő
fejlesztése. A feladatalapú finanszírozás továbbá a város
adóbevételeivel is számol, így minden egyes bevételt és
kiadást az önkormányzat működésébe tervez a rendszer. Harkány esetében a cél a fürdő és az idegenforgalom fejlesztése. Olyan beruházások beindítása, melyek a
vendégforgalom növekedését generálják. Mindemellett a
horvát határ közelsége, illetve a város fekvéséből adódó
tranzitforgalom kiaknázására van még lehetőségünk. Álmainkat e két fő irány mentén tervezzük.
Van ideje mindemellett a város napi szintű működtetésére?
Minden héten van fogadóórám, minden alkalommal felkeres öt-hat ember, akiknek az aktuális problémájára igyekszem segítséggel lenni. A városban élőknek az idei évben
is sikerült tűzifát biztosítani, a beadott igényekre karácsonyig megküldjük a pozitív választ. Ugyanígy megteszünk
mindent, amit a családtámogatások rendszerében és jogi
lehetőségeink szerint megtehetünk. A városban idén is sikerült bőséges Mikulás-csomaggal kedveskedni a gyerekeknek, és az idősekről sem feledkezünk el az év végén,

ajándékcsomaggal kedveskedtünk nekik.
Az év végén a város önhikis pályázatától volt hangos a
sajtó. Ilyen rossz az anyagi helyzete az önkormányzatnak?
A nyár folyamán újra kellett tervezni a város költségvetését. Ez abból adódott, hogy egy új, úgynevezett ASP
rendszer bevezetésére kötelezték az önkormányzatot,
amely nem tette lehetővé az adók behajtásának nyomonkövetését. A rendszer hiányosságai miatt a nyár folyamán az látszott, hogy ha nem tudjuk kezelni a kintlévőségeinket, akkor szeptemberre nehéz helyzetbe kerül az
önkormányzat. Újraterveztük a költségvetést, és megpróbáltunk segítséghez folyamodni. Az adóbevételek nehézségei mellett az új rendszer miatt olyan munkatársak
bevonására is sor került, akiknek a bérezése nem volt
betervezve a költségvetésbe, így a kiadásaink is nőttek.
Mindemellett a “muslinca” sor fejlesztésére önerőből vállaltuk a terület előkészítését. Ez a pályázat sem elutasítást, sem támogatást nem kapott, jelenleg tartaléklistán van. A pályázat előkészítői szakaszában keletkezett
költségeket viszont a város kifizette. Ezen három tétel
miatt került sor az önhiki benyújtására szeptemberben.
Ezt egyes sajtóorgánumok felnagyították, ismét negatív
hírben tüntették fel a várost, szembeállítva a városvezetők javadalmazásával. Napjainkban, ha egy intézménynél, cégnél a dolgozó több milliárdos fejlesztést hajt végre úgy, hogy megteremti hozzá a bekerülési összeget is,
elismerik a munkáját. Ne felejtsük el, hogy 2014-ben a
harkányi önkormányzat 307 milliós kifizetetlen számlatartozással, 160 milliós folyószámlahitellel, valamint
egy 60 milliós elbukott telekperrel rendelkezett. Ezzel
szemben napjainkra több mint egymilliárd forint van a
beruházásokra fordítható bankszámlán, illetve 200 milliós készpénzfizetési lehetőségünk van. Túl vagyunk a
fürdő és a strand, valamint a város számtalan pontjának
a felújításán, megújításán, rendezésén. Úgy gondolom, a
kettő között óriási a különbség. A nyáron a felsorolt okok
miatt folyamatosan apadtak a megtakarításaink, és nem
akkor kívántunk bármit is tenni, amikor fizetésképtelenné válik az önkormányzat, hanem meg akartuk előzni azt,
hogy odáig jussunk. Felelősen gondolkodva, előre tervezve dolgozunk. Azonban a megindult beruházásokról, az
elnyert pályázatokról nem esik szó ezekben a híradásokban. A vendégszám-növekedésről, az új medencéről, a
fejlesztési tervekről nem lehet olvasni, hallani ezekben
a hírekben.
Miért és kinek az érdeke, hogy folyamatosan csak hazugságokra épülően – a várost rossz fényben feltüntetve – adjanak tájékoztatást? „Áll a daru” a fürdőben,
folyamatos a strand fejlesztése, tavasszal indul a fürdő
felújításának következő üteme és a Zsigmondy sétány
megújítása. Mindemellett több kisebb pályázatban, fejlesztésben is sikeres a város. Több évtizedes mulasztását
hajtja végre az önkormányzat. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy ezekről nem esik szó. A média nem ismeri el
ezeket az eredményeket, pedig erre mindenkinek inkább
büszkének kéne lenni.
Közeleg az év vége, a karácsony. Lesz ideje pihenni?
Tervezem, de addig még a december 21-i testületi ülésre
készülök. A szabadságomat általában az iskolai szünetekhez időzítem, a téli szünetet a családommal szeretném tölteni. Karácsony közeledtével pedig szeretném magam és
Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete nevében jókívánságainkat kifejezni. Áldott, békés karácsonyt
és boldog új esztendőt kívánok a város lakosságának!
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Kecskeméthy Pál:
EGYÜTT MÉG ERŐSEBBEK LESZÜNK
Hogyan értékeli a 2017-es évet?
Mikor felkértek erre az interjúra, egy dal jutott eszembe
Sztevanovity Dusán szövegírótól, amit szeretnék megosztani az olvasókkal: „Én harcoltam már eleget, de látod, abbahagyni nem lehet. Ha kiütnek, ha én nyerek, már indul
is az új menet, s így átverekszünk éveket, csak egyszerre
lehetünk vesztesek, s győztesek.” Dióhéjban az idézetben
benne van a válasz. Komolyra fordítva a szót: büszkék
lehetünk mi, harkányiak.
A városvezetést kritizáló negatív vélemények sem tudták megállítani azt a lendületet, amely immár három éve
tart. Az eredményekhez sok tényező kell: kis városunk
lakói (akik bíznak bennünk), egységes és tenni akaró testület, egy szakmailag felkészült polgármester, és persze
a jó Isten segítsége. Képviselőtársaimat nem szeretném
ismételni, ezért más oldalról közelíteném meg az általam, és reményeim szerint mások által is sikeresnek vélt
munkánkat. Az, hogy egy négyezer lakosú kisvároshoz
arányaiban ilyen mértékű anyagi támogatás kerüljön, nagyon szép eredmény. Fontos tudni: ez korántsem arról
szól, hogy a polgármesterünk kap egy kitöltött csekket,
amelyet máris beválthat bármire, amire csak szüksége
lehet a településnek. Hiszen, ha ez így lenne, az összes
település tudna élni ezzel a lehetőséggel. Rengeteg megbeszélés, tervezés, szakmai előkészítés, számítás, utazás,
időbefektetés, energia kell az elért eredményekhez. Ha
valaki ebben ügyes, fáradhatatlan, jó kapcsolatokkal rendelkezik, és természetesen jók a városa lakóinak referenciái, akkor kézzelfoghatóvá válhat a befektetett munka.
Hozzáteszem, képviselőjelöltségem előtt nekem sem volt
információm arról, hogy az egyik település miért részesül kormánytámogatásban és a másik miért nem. Az úgynevezett „ellenzék”, az a 6-8 ember – ahogy erre egy
másfél éve írt cikkben is utaltam – csak kárt okoz azzal,
hogy Harkányról, a fürdőnkről és a vezetésről rossz képet vetítve nyilatkozik, negatív kampányt folytat. Ez a
vendégtaszító magatartás sok-sok ezer forintot húz ki a
vendéglátók, vállalkozók zsebéből, nem beszélve az alaptalan rosszhírkeltésről. Lehet, hogy ők úgy gondolják, a
negatív kampány – amelyre érezhetően rengeteg energiát fordítanak – is reklám, de sajnos ennek főként kártékony hatása van, ami a városon csapódik le. Gondolom,
az imént mondottakat a tájékozottabb helyi lakosoknak
meg sem kellett volna említenem, és azzal is tisztában vagyok, hogy az elmondottak miatt én kerülök majd valami

harkányi hírek

2017. december

mondvacsinált ürüggyel a célkeresztjükbe.
Lépjünk túl ezen, és legyünk nagyon büszkék, kedves
harkányiak! Nézzünk csak körbe nyugodtan az országban, hogy egy főre vetítve micsoda nagy eredmény az,
amit eddig számottevően elértünk – és itt még nem állunk
meg. A pályázatok beadását rengeteg előkészítő munka,
egyeztetés, tervezés, az önerő mérlegelése (belefér a költségvetésünkbe, vagy nem) előzi meg. A pályázati kiírások
kötöttsége miatt csak konkrét dolgokra lehet az elnyert
összegeket költeni, sőt vannak olyan dolgok is, amit nem
is igazán szeretnénk, de muszáj beletenni, mert így szól
a felhívás. A nyertes pályázatokat 3-5, de akár 10 évig is
utómunkák követik, amik nagyon megterhelik a hivatali
apparátust, a folyamatban lévő, már beadott, megnyert
pályázatokon valamint a napi feladatokon túl. Mindezekkel a nehézségekkel együtt is roppant elégedett vagyok.
Harkánynak a régmúltból adódóan több testvérvárosi
kapcsolata is van. Mennyire sikeresek ezek, és a testületi delegációk látogatásán kívül milyen eredményekről tud
beszámolni?
Köztudott, hogy a testvérvárosi kapcsolatainkat egy kivételével örököltük. Természetesen fenntartjuk a jó viszonyt, és igyekszünk tartalommal megtölteni ezeket a
kapcsolatokat, több-kevesebb sikerrel. A kurcsatovi megállapodás is most kezd beérni, hogy a zászlók jó szélbe
álltak. A kínai Xingyi városánál már óvatosabbak voltunk,
csak egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, és ha a gazdasági érdekek úgy kívánják, akkor írjuk alá a végleges szerződést (pedig Xingyi egy 3,8 millió lakosú város Guizhou
tartományban). Hajdúböszörménnyel pár hónapja közös pályázatot adtunk be. Bízunk a pozitív elbírálásban,
amely többmillió forintot jelenthet településünknek. Ottani LEADER-kiírás, nélkülük erre nem lett volna lehetőség.
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Szóval nyitott szemmel járunk, keressük a lehetőségeket
és építjük a kapcsolatokat.
Kína, Brüsszel, Oroszország, csak pár utazás, ami nem
éppen a közelben van. Milyen kapcsolatokat sikerült itt
létesíteni, milyen hasznot remél ezektől a város?
Egy részét már említettem. Az eredményekhez befektetések is kellenek. Ki kell használnunk a nem várt lehetőségeket is. Idén például a nyár elején egy budapesti kiállításon meghívást kaptunk a fürdő igazgatósági elnökével
a kínai Guiyang városába. Természetesen elfogadtuk, de
kemény menet volt a nyár végi kint tartózkodás, ami alatt
a sok megbeszélést és tárgyalássorozatot értem. Ennek
során egy nagy interregionális, határon átnyúló, úgynevezett akvakultúra program konzorciumi megállapodását
készítettük elő. Kézzel fogható közvetett eredménnyel,
reményeink szerint már 2018-ban találkozunk, a pályázattól függetlenül is. A számos tárgyalás miatt egyébként

emlékezetes maradt a kínai utazás, már azért is, mert hat
nap alatt összesen mindössze 16 órát tudtunk aludni.
Brüsszelben december elején jártunk képviselőtársammal egy díjátadón. Még a tavasszal nyertük, Siklóssal és
négy horvát településsel közösen: “Európa Sportközössége – 2018”. Ez a díj is közvetve kapcsolódik a nagy
Interreg-pályázathoz, amit az előbb említettem. Szóval,
sokat megyünk és dolgozunk. Félre ne értsék, szeretem,
amit csinálok, de azért fárasztó és néha hálátlan feladat.
A habitusomból adódóan viszont tudom ezt vidáman,
szeretettel, szívvel-lélekkel tenni.
Mitvár 2018-tól?
A második versszakkal válaszolok. „Ha elhordom a köveket, máris újra nőnek még nagyobb hegyek. De viszem,
mint a többiek, és káromkodok, vagy nevetek, és azt akarom, amit nem lehet, érted és ellened, veled és nélkületek.” Együtt még erősebbek leszünk, kedves harkányiak!

Kiss Kálmán Éva:
VÉGRE ELINDULT HARKÁNY FELVIRÁGOZTATÁSA
Hogyan értékeli a 2017-es évet?
A hosszú évtizedek tehetetlensége, a pénzügyi nehézségek – amely a város mérhetetlen adósságának voltak
betudhatóak, és amelyek megbénították a régebbi városvezetők bármely jó szándékú tenni akarását – véget értek, köszönhetően a jelenlegi Fidesz-kormányzat
segítségének. Sikernek mondható, hogy a fürdő egyre
családbarátabbá válik, és elkészült a beltéri gyermekvilág is. A kültéri csúszdapark is nagy népszerűségnek
örvend a vendégek körében. A 2017-es évet a tervezés
évének nevezem. Ebben az esztendőben rengeteg olyan
munka készült el, amelynek megvalósulása a következő évekre, évtizedekre lesz kihatással a város fejlődése
szempontjából.
Mik voltak az idei év legnagyobb kihívásai?
Nem csak az idei évben, hanem évek óta a legnagyobb
kihívások mindig is pénzügyi természetűek voltak, ezért
is jó, hogy egy gazdasági szakember áll a város élén.
Melyek azok a döntések, amiket sikerként, melyek azok,
amiket kudarcként értékel?
A város fejlődésének motorja a fürdő és környezetének
fejlesztése, szépítése, vendégcsalogatóbbá tétele. Ezért
minden olyan döntést, amivel ezt meg tudjuk valósítani,
sikeresnek mondok. A kudarcokról nem akarok beszámolni, mivel bízom abban, hogy kellő hittel, munkával és
energiával előbb-utóbb minden kitűzött cél megvalósul.
Az idei évben melyek azok a döntések, amikkel a lakosságot segíteni tudták?
Utak, burkolatok javítása Harkány belterületein, és hegyi
utak kiépítése, a Ságvári üdülőtelep szennyvízelvezetése, Lanka-csatorna tisztítása, szociális tűzifa, élelmiszercsomagok kiosztása.

Az idei évben mennyire volt rálátása a város közterületeire, virágosításra, köztisztaságra, és milyennek értékeli e
tekintetben a mögöttünk hagyott időszakot?
A város külső megítélése terén magáért beszél – országos elismerésként – egy Arany Rózsa-díj. Szakmámból
kifolyólag a kertészet a kedvenc területem. Kertépítő
mérnökként a növénykiültetések összeállítását végeztem. Még főiskolás koromban jártam Hollandiában is
kertészetekben, húsz évvel ezelőtt. Ott szinte már akkor
is a tápanyag-ellátást, az öntözést, a szellőztetést beállított automata működtette. Mi még ettől messze járunk, a
hazai körülmények között a kertészkedés művészet. Továbbá országos probléma a szakemberek elvándorlása,
ezért is nagyon fontos a bérek rendezése, a fizikai munka
megbecsülése, amelyre forrást kell találni.
Mit vár 2018-tól?
A következő év az építkezések gőzerőre kapcsolásának
éve lesz, olyan beruházásokkal, amelyek már évek óta
váratnak magukra. Ilyen a fürdő II. épület élményvilág
felújítása beltéri csúszdákkal, sodrófolyosóval, pezsgőfürdővel. A város szívében található park felújítása is
megindul. Nagyon nagy öröm számomra, hogy javaslataimmal, kreativitásommal részt vehettem a fejlesztések
megálmodásában.
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Poller Roland:
LEGYEN HUNGARIKUM A GYÓGYÍTÓ
HARKÁNYI VÍZ!
Hogyan értékeli a 2017-es évet?
Összességében nagyon sikeresnek értékelem. Rendkívül hatékonynak bizonyult, hogy a belvízveszélyes területeken, a Lanka-csatornában végzett munkálatoknak
köszönhetően, drasztikus mértékben csökkentettük a
várost rendszeres fenyegető belvízveszélyt. Tisztán látszik, hogy a medrek rendszeres karbantartásával gyors
és komoly eredmények érhetők el. Ezzel, valamint a járdák és aszfaltburkolatok felújításával sikerült a városképet rendezettebbé tenni. Úgy érzem, az átadott csúszdapark beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és ismét
érdekessé tette Harkányt az ide látogató turisták számára. Pozitívan értékelem és sokat várok a befejezett
és nemrégiben átadott Gyermekvilágtól is, hiszen ezzel
a kisgyermekes családoknak is igazi élményt nyújtunk
a leghidegebb hónapokban is. Öröm számomra, hogy a
harkányi életet újra színesíti az esti mozi és az éjszakai
fürdőzés, melyet a lakosság és az ide látogató turisták is
örömmel fogadtak, és visszajelzéseik alapján igyekszünk
majd tovább fejleszteni. A fentieknek köszönhetően egyre több befektető érdeklődik a harkányi ingatlanok után,
felismerték a térségben rejlő komoly fejlődési és befektetési lehetőségeket.
Mik voltak az idei év legnagyobb kihívásai?
Nagyon nehéz volt, hogy csak a ciklus második szakaszában kapcsolódtam be a testületi életbe, és már kialakultak a főbb erő- és irányvonalak, de úgy érzem mindent
megtettem, hogy felvegyem a ritmust, és tapasztalataimmal, ötleteimmel segítsem Harkányt. Mint reálisan gondolkodó politikus, természetesen érzékelem, hogy nem
egyszerű az uniós pályázati pénzekből Harkány számára forrásokat teremteni. Ezekre az összegekre számtalan jelentkező akad, minden város lakossága azt várja a
képviselő-testületétől és a polgármesterétől, hogy minél
nagyobb támogatást szerezzen. Arra törekszünk, hogy
lehetőségeink szerint a legnagyobb lobbierőt kifejtve a
mi városunkba és térségünkbe a lehető legtöbb erőforrást tudjuk csoportosítani. A legfontosabb talán mégis az,
hogy látszik a belvároson, van gazdája, ápolt kinézetet
áraszt. Visszafordíthatatlan a fejlődés, és ez jól látszik,
élénkül a befektetési kedv, megindulni látszik az ingatlanpiac. Ez különösen nagy öröm számomra, hiszen ezért
is dolgozom, ide kötnek az üzleteim, a lakásom és a vállalkozásaim. Ebben a helyzetben az egyik legnagyobb
kihívás: hogyan lehet a Harkány–Siklós–Villány kistérség
összefogását összehangolni úgy, hogy a megyeszékhely,
Pécs érdekeit is szem előtt tartjuk!
Az idei évben melyek azok a döntések, amikkel a lakosságot segíteni tudták?
Fontos volt számunkra, hogy az itt élő lakosok jól érezzék magukat. Azt hiszem, mindenki örömmel fogadta,
hogy a harkányi lakosok ismét kedvezményes fürdőbelépővel látogathatják a fürdőt, gondoltunk a nyugdíjasainkra is, és természetesen nem maradt el a szokásos
tűzifatámogatás sem.
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Munkahelyi elfoglaltságai elszólítják a városból. Mennyire sikerül nyomon követnie a testületi munkát, hogyan
tudja segíteni a város és az itt élők életét?
Valóban nem egyszerű több, ennyire szerteágazó és
komplex dolgot egyszerre menedzselni, főleg, ha az ember szeretné mindig a maximumot nyújtani. Ha nem is
vagyok mindig személyesen jelen, a 21. század technikáival nagyon könnyű tájékozottnak maradnom. Ahogy
eddig, a jövőben is legjobb tudásom szerint igyekszem
képviselni a harkányi lakosok érdekeit. Sokáig gondolkodtam azon, lehet-e bírni erővel a heti közel ezer kilométeres ingázást. Ma már tudom, hogy az egyik legnagyobb előnyt az ország-, és Európa-ismeretem jelenti
a harkányiak számára. Munkám során folyamatosan ismerek meg új városokat és országokat, el tudom vinni
Harkány jóhírét, látom az ottani jó példákat és azokat a
hibákat, melyeket nem kellene elkövetnünk.
Mit vár 2018-tól?
Várom városunk folyamatos szépülését, hiszen a Zsigmondy sétány és a megújuló Őspark-projekt, a megvalósuló attrakciók és élményelemek még szebbé fogják
varázsolni a belvárost. Azt várom, hogy Harkány szállodasorába ismét élet költözik, megújul a Baranya Hotel,
és ismét vissza tud csatlakozni a turisztikai vérkeringésbe, szerencsés esetben előrelépés történik a Napsugár Hotelt illetően is. Bízom abban, hogy sikerül további lépéseket tennünk a négyévszakos turisztikai szezon
létrehozásának irányába, ahogy a „Harkány az ország
kincse” programomban is szerepel, a terveknek megfelelően sikerül elindítanunk a „Zenés esték Harkányban”
programot. Bár a gyermekvilág átadása ebben az évben
nem tette lehetővé a mobil korcsolyapálya előkészítését,
2018-ban mindenképpen szeretném, amennyiben a költségvetésünk megengedi, hogy már ezzel az élménnyel is
kedvében járhassunk a harkányi lakosoknak és a hozzánk látogatóknak. Városfejlesztési és turisztikai szempontból szintén fontosnak tartom a harkányi Batthyány
Élmény- és Vadaspark előkészítését is. Azért dolgozom
Harkányban és sokat Budapesten is, hogy a nagy célunk,
a harkányi gyógyvíz hungarikummá minősítése megvalósuljon. A harkányi víz példátlan jó hatásfoka miatt a
harkányiak számára már régóta hungarikum, véleményem szerint az ország kincse, a magyar fürdők egyik
legfényesebb gyöngyszeme. A cím elnyerése különösen
fontos a régió számára. Hiszen Pécs mint a világörökség
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része, Európa kulturális fővárosa és a mára már valóban
világhírűvé vált Villányi borvidék, valamint történelmi
végvárak mellé már csak a harkányi gyógyító víz hungarikummá válása hiányzik ahhoz, hogy egységbe forrjon a déli régiók turisztikai ereje. Ennek első lépcsőfoka
már megvalósult , a Magyar Turizmusfejlesztési Stratégia

Harkányfürdőt a nemzetközi jelentőségű fürdők közé sorolta. Bízom abban, hogy a sok munka meghozza majd a
mindannyiunk által várt eredményt.
Minden kedves harkányi lakosnak, kicsiknek és nagyoknak békés és áldott karácsonyi ünnepeket és szerencsés,
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!

Éva Ferenc:
TÜRELMET ÉS BÉKESSÉGET
Hogyan értékeli a 2017-es évet?
Bizonyára többen kételkednek majd a cikk elolvasása után
az általam elmondottakban, nem értenek velem egyet, de
– minden szerénységet félretéve – azt tudom elmondani, hogy eredményes évet zárhatunk 2017-ben. Ezt nem
mertem volna egyértelműen állítani március-április hónapban, ha megkérdezték volna tőlem: mit várok az előttünk levő hónapoktól, sikeres lesz-e ez az év?
Az eltelt időszak viszont bennünket igazolt, jó úton járunk,
lépésről lépésre haladunk kitűzött és ígért céljaink megvalósítása felé.
Mik voltak az idei év legnagyobb kihívásai?
Mikor nyilvánosság elé tárta Kormányunk az idei évre
vonatkozó állami normatíva támogatás sarokszámait, az
érzékenyen érintette a költségvetésünket, mert 90 millió
forint körüli összeggel kaptunk kevesebbet a tervezettnél.
Felmerült a kérdés: vezessünk be új adónemet, emeljük az
adókat? Terheljük meg még jobban a lakosságot? Egy adónemben történt nagyobb változás: az idegenforgalmi adót
emeltük, amit nem a helyi lakosok, hanem az ide látogató
turisták fizetnek. Sikerüljön időre átadni a fürdőfejlesztést, amire az állam 300 millió forintot adott, és elszámolni ezzel. Valamint készüljön el a terv, és legyen érvényes
építési engedély a szintén az állam által adott egymilliárd
forintból finanszírozható további fürdőfejlesztéshez. Talán ezeket a nagyobb dolgokat említeném elsősorban.
Melyek voltak azok a döntések, amelyek nehezen születtek
meg?
Az I. sz háziorvosi körzet háziorvosi teendőit helyettesítéssel, főállású praxisjoggal rendelkező orvossal szerettük
volna ellátni. A ’90-es években az önkormányzat által kiírt
pályázatra 16 háziorvosjelölt jelentkezett, a most kiírt pályázatra alig jelentkeztek. Kompromisszumos megoldással
sikerült orvost „szereznünk” a betöltetlen helyre. Továbbá
a 24 órás orvosi ügyelet megoldása is sok álmatlan éjszakát okozott számunkra, de – ha nehezen is – sikerült megoldani. Igaz, jóval több önkormányzati támogatást kellett
arra fordítani, hogy településünkön maradjon a 24 órás
orvosi ügyelet.
Melyek azok a döntések, amiket sikerként értékel?
A Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózattal ellátása régi
kívánalom volt. Igaz, az ebben az utcában lakó polgárok
nem kevés pénzzel járultak hozzá a terv megvalósításához. Sikernek mondható a 2017. évben elnyert pályázatok
sokasága, amik biztosítják a település további fejlődését.
Egy korábban megvásárolt önkormányzati lakásban három lakrész lett kialakítva, amelyek a szociálisan rászo-

ruló Harkányban élő családok részére nyújtanak átmeneti segítséget. A fürdőben történt pozitív változásokat az
évente ide látogató vendégek is észrevették, és jelezték
felénk is: „itt valami megváltozott a korábbi évek álmos
hangulata után”. Viszont továbbra is megoldatlan a volt
Napsugár Hotel és a Kossuth utcában levő „torzó” épület
sorsa, a Bajcsy-Zsilinszky utcában a volt „Muslinca sor”
részben lebontott telkén egy szolgáltatóház megépülése.
Az idei évben melyek azok a döntések, amikkel a lakosságot segíteni tudták?
Az önkormányzat a fürdővel közösen ez évben is lehetőséget biztosított kedvezményes fürdőbelépéshez, speciális orvosi kezelések felvételére. Hangsúlyt fektetünk
arra, hogy a városkép pozitív benyomást keltsen. Több
és szebb virágosítás, gondozott parkok, a töredezett járdák kijavítása, újak kialakítása. Ilyen még a játszóterek
felújítása, biztonságossá tétele. A színes hétvégi programok, a ma már ritkaságszámba menő parkmozis filmvetítések. A Városgazdálkodási Zrt. szakipari dolgozói szabad
kapacitásának kiajánlása a lakosság felé. Kedvezményes
egynyárivirág-árusítás; a szociálisan rászorulók részére
egy köbméter tűzifa osztása, 126 igénylőnek. Ötszáz – 14
éves korig – harkányi gyermek Mikulás-csomaggal megajándékozása; hétszáznál több 70 éves illetve az feletti
korú idősnek karácsonyi csomag osztása.
Mit vár 2018-tól?
Az már biztosnak látszik, hogy semmivel sem lesz kön�nyebb, mint ez az év. A megnyert pályázatokból eredendően még több dolga lesz a testületnek, a műszaki
osztálynak, és nem utolsósorban a jegyzőnknek és a polgármesterünknek. Nagyon szeretném, ha energiánkat és
időnket nem a városunk fejlődése kerékkötőinek ügyei
emésztenék fel. Mindenképpen több idelátogató vendéget, a fürdő további fejlődését. Türelmet, megértést és
békességet.

2017. december
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Remmert Ferenc:
BÉKESSÉG KÖLTÖZZÖN A SZÍVEKBE!
Hogyan értékeli a 2017-es évet?
Mozgalmas volt az idei esztendő, és bizakodásra ad okot
a jövőt illetően. Több nagyberuházásnak az alapját sikerült lerakni. Számos pályázatot készített az önkormányzat, többük esetében már megtörtént az eredményhirdetés, amin Harkány Város Önkormányzatának pályázata
nyert. Ez az eredményesség a hivatal apparátusának
és a polgármester személyes közbenjárásának köszönhető. A legnagyobb eredmény az évben, hogy átadásra
került a fürdő kisgyermekes családokat megcélzó gyermekvilág részlege, és a tavalyi csúszdapark után újabb
fejlesztést sikerült megvalósítani a strandon. A fürdőben
tavasszal indul a következő fejlesztési ütem, ami során
ismét tető kerül a több éve a téli időszakban használhatatlan medencetér fölé. S nemcsak tető kerül rá, hanem
a medencetér is megújul, igazi élményelemekkel. Így
egész évben komplex szolgáltatást tud nyújtani a fürdő.
Harkányban közvetve, közvetlenül az idegenforgalomból él a lakosság döntő többsége. A festőnek is akkor van
sok munkája, ha a vendég nyaranta sok szúnyogot csap
le a falon. S folytathatnám a sort az iparosoktól kezdve a
vendégtartással foglalkozókon át a hivatalnokokig. Fontos a fürdő és környezetének megújulása, hogy beérjük
a több évtizedes lemaradásunkat.
Mindemellett számos pályázaton sikerrel szerepelt a
város, körforgalom épül az Ady Endre és Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, sikerül felújítani az egykori
Herendi üdülőépületet is. Indul a Zsigmondy sétány felújítása, és az első két évben megújult a sportcsarnok, a
művelődési ház és az egészségház is. Számszerűleg több
milliárdos beruházásról beszélhetünk a városban, amire
1990 óta nem volt példa egy ciklus alatt. A legutolsó
nagyberuházás 2002-re datálható, amikor 750 millió forint támogatással – és ugyanekkora önerővel – a fürdő
gyógyrészlege újult meg. Számos területen önerőből is
tudtunk fejleszteni, ami által jelentős kiadáscsökkentést
ért el az önkormányzat. Ilyen többek közt az aprítékkazán beszerelése a sportcsarnokban, amellyel a városban
keletkezett zöldhulladékot hasznosítjuk. Így napjainkra
a sportcsarnokban elértük azt, hogy a téli időjárásban 5
helyett 18-20 fokot tudunk biztosítani az iskolásoknak,
sportolóknak. Ilyen önerős beruházás a bolgár múzeumba bevezetett termálvizes fűtési rendszer is. Ez a rendszer eddig is fűtötte a művelődési házat, azonban a mellette lévő épületnek nem volt fűtése, csak villanykályhák
álltak rendelkezésre. Itt is az új fűtési rendszer jelentős
megtakarítást tesz lehetővé, nem beszélve arról, hogy
téli időszakban is hasznosítható az épület. A műfüves
pályákhoz karbantartó gépeket sikerült vásárolni, ezáltal nemcsak a saját pályáinkat tudjuk költséghatékonyan
gondozni, hanem igény esetén a környékbeli települések
egyre nagyobb számú műfüves pályáinak karbantartását is el tudjuk végezni. Ezáltal bevételre tudunk szert
tenni. Önerős beruházás volt, közel százmilliós tételben,
a Zsigmondy sétány és a Ságvári üdülőtelep csatornázása. Ez nem látványos, de a Ságvári üdülőtelep esetében
a fejlesztésre már régóta megvolt az igény, ezzel az ott
élők életminősége javult, és a beruházás környezetvédelmi szempontból is fontos volt. A Zsigmondy sétányon
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megvalósult rekonstrukció pedig a tavasszal induló fejlesztésnek nélkülözhetetlen alapja.
Volt olyan döntés, döntési folyamat, ami nehézséget okozott az önkormányzatnak?
A 2017-es évben azt a szigorú költségvetést követtük,
amit az önkormányzat munkatársai elkészítettek számunkra. Ebben folyamatosan arra törekszik a város,
hogy ne költekezze túl magát, és legyen forrás a megnyert pályázatok önerejéhez. Egy-egy ilyen költségvetés előkészítésénél, tárgyalásánál sok érdeket kell ös�szeegyeztetni, ami hosszú folyamat. Ilyenkor vannak
nehézségek, de úgy gondolom, hogy a végső célt sikerül
mindig elérni, egységesen, a város egészét tekintve fejlődési pályára állt Harkány. A vállalkozókkal beszélgetve az a visszacsatolás érkezik a képviselő-testülethez,
hogy több vendég kereste fel idén a várost, és bízom
abban, hogy a jövőben ez a tendencia folytatódik. Persze mindig vannak olyan döntések, amik mindenkinek
nem tetszhetnek, de ha az egészet tekintjük, akkor megújult a főutca, a strand utcájának képe is változott, és
következik a Zsigmondy sétány. Lehet például mondani,
hogy most egy ideiglenes kerítés van a fürdő főbejárata
mellett, de szerintem még így is jobb és rendezettebb
képet mutat, mint az ott düledező, sokszor áldatlan állapotokat tükröző „muslinca sor” volt. Ugyanez a helyzet
az önerős beruházásokkal kapcsolatban is. Saját forrásból újulnak meg köztereink, járdáink, útjaink. Mindenkinek az a legfontosabb, ahol él, a saját lakókörnyezete. Itt a városgazdálkodás a műszaki osztállyal karöltve
jelöli ki az évi felújítási szakaszokat, a költségvetésben
meghatározott összeg alapján. Ilyen munka volt a város
csapadékvíz-elvezető árkainak kitisztítása is, ami az ott
élőknek a legfontosabb volt, míg a más területeken élőknek tán kevésbé, de elkészült ez a feladat is, és fontos
hiányosságot sikerült kijavítani.
A kritikai hangokat említette, Ön sem marad ki belőle, sőt
megkockáztatom, a leggyakoribb szereplője ennek. Minek köszönhető ez?
Nem fogok magyarázkodni. Aki ismer, tudja, milyen vagyok. A kritikai hangok írói még egyszer sem fordultak
hozzám problémájukkal, gondjukkal, aminek megoldásában segíteni tudtam volna. Azonban fentebb már elmondtam, a kritikai hangok körülbelül olyan súlyúak,
hogy van egy rendezett terület például, de ezek a hangok
csak azt emelik ki: az úgy miért nem jó. Hogy annak a
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megoldásnak vannak korlátai, anyagi vonzatai, azt nem
látják. És azt sem, hogy az elvégzett munka révén sokkal
jobb és szebb, mint amilyen előtte volt. Aki megkeresett,
annak segítettem és a jövőben is segíteni próbálok. Egyfajta operatív feladat az enyém, a legapróbb problémától
kezdve igyekszem intézni a hivatal feladatait, az ügyintézéstől a személyi koordináláson át a munkavégzésig.
Összetett és nehéz a teljes lakossági igénynek megfelelni, köszönet nincs benne. Ezek a kritikák, feljelentések,
bejelentések többletmunkát jelentenek a testületnek, a
hivatalnak és a jegyző asszonynak is. Vannak azonban
olyan javaslatok, amiket megfogad az ember és a testület is, az előremutató kritikákat mindig meghallgattuk. A
végbement fejlesztések, beruházások a városban a la-

kosság és a vendégek kiszolgálása érdekében történtek,
és azon dolgozik a testület, hogy a most elindított irányban és ütemben tudjon tovább fejlődni a település. Karácsony közeledtével pedig nem kívánhatok mást, mint,
hogy békesség költözzön azok szívébe is, akik most csak
a negatívumokat tudják harsogni. Lássák meg azt, hogy
összességében jelentős fejlődési források érkeztek a városba, nem hitelei vannak a településnek, hanem megtakarítása, amiből az önerőt biztosítani tudja a pályázatokhoz, és sokat sikerült javítani azon az állapoton, amit
2014-ben átvettünk. Áldott, békés, boldog karácsonyt és
sikeres új esztendőt kívánok, megköszönve a támogatásukat és munkájukat mindazoknak, akik a város élhetőbbé, sikeresebbé tételében segítettek.

NEM VETTEK FEL PRÉMIUMOT A HARKÁNYI FÜRDŐ IGAZGATÓI
Az elmúlt időszakban a harkányi fürdő igazgatóinak prémiumairól szóló cikkek lepték
el a megyei és az országos sajtót. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. megtette a szükséges
jogi lépéseket a szerkesztőségek felé, továbbá az igazgatók a harkányiaknak is hangsúlyozni szeretnék, a sajtómegjelenésekkel ellentétben nem kaptak prémiumot a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. igazgatóságának tagjai.
A Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. igazgatóságának jelenlegi tagjai még soha
nem vettek fel prémiumot.
A képviselő-testület egy
korábbi
önkormányzati
határozatában döntött a
maximálisan adható prémiumok mértékéről, amely
a Felügyelő Bizottság által
megszabott szigorú feltételek megfelelése esetén
az igazgatóság tagjai éves megbízási díjainak maximum
50 százaléka lehet. A bizottság által meghatározott feltételek első pontja az előző év üzleti beszámolójának elfogadása. A 2017-es üzleti év lezárása és beszámolójának

elfogadása pedig az üzleti gyakorlat szerint általában a
következő év májusában történik. – Jelen esetben 2018
májusa az a legkorábbi időpont, amikor a Felügyelő Bizottság által meghatározott pontrendszer első feltételének megfelelhetünk. Az, hogy a többi feltételt hogyan sikerül vagy sikerült teljesítenünk, még az elkövetkezendő
időszakban derül ki – mondja Szilágyi Tibor, a Harkányi
Gyógyfürdő pénzügyi igazgatója. Hangsúlyozza, semmilyen mértékű prémiumot nem kaptak az igazgatósági
tagok, nem is kaphattak volna, hiszen a megbízásuk óta
erre nem volt lehetőség. A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. költségvetése egyébként teljes mértékben elkülönül a város
költségvetésétől, így egy esetleges, majdani, bármilyen
összegű prémiumról szóló döntés meghozatala semmilyen módon és formában sem érinti vagy érintheti a harkányi önkormányzat költségvetését vagy gazdálkodását.

MÁR CSAK BIZTONSÁGI TARTALÉK LESZ A HITELKERET
A fürdő csaknem tíz éve minden év januárjában megújítja a hitelkeretét, aminek összege 100 millió forint, amelyet minden év decemberéig vissza kell fizetni a pénzintézetnek. Az előző igazgatás alatt (még 2016-ban is) ezt az
összeget teljes egészében lehívták, ám idén már csak 25 millió forintra volt szükség ebből a hitelkeretből.
A felhasznált összeget a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. visszafizette, és az előzetes becslések szerint 2018-ban már
csak biztonsági tartalékként kell igényelni a hitelt. – Ez az összeg minden évben az év eleji működésre kellett,
amikor is olyan kevés a fürdő vendégforgalma, hogy nem lehet teljes egészében kitermelni a bérekre, adókra,
rezsire fizetendő költségeket. Ezt eddig minden évben a nyári szezon bevételéből tudta az előző és a jelenlegi
vezetés is visszafizetni, azonban ebben az évben úgy alakult a költségvetés, hogy valószínűleg a 2018-as nyári
szezon kezdetéig (így feltehetően azt követően sem) nem kell igénybe vennünk plusz forrást, mindent ki tudunk
fizetni saját gazdálkodásból a téli-tavaszi hónapokban – mondta Szilágyi Tibor.

SZOCIÁLIS LAKÁSOKAT ÚJÍTANAK FEL
Felújítaná az önkormányzat a tulajdonában lévő szociális bérlakásait. Az ehhez szükséges anyagi forrást egy
Táncsics utcai ingatlan eladásából fedezné, amely még
2008-ban került a tulajdonába, ajándékozási szerződéssel. A házat az egyház is úgy szerezte meg évekkel
korábban, hogy az adásvételi szerződésben feltételként
szerepelt: az ingatlanban a szociálisan rászorulók életminőségének javulását eredményező intézményt fog mű-

ködtetni. Az egyház nem tudta ezt a vállalását teljesíteni,
ezért az önkormányzatnak ajándékozta,. Az önkormányzat megvizsgálta annak lehetőségét is, hogy van-e mód
az ingatlan hasznosítására. A leromlott állapotú ingatlan felújításával azonban a beruházás költsége becslések
alapján jóval magasabb lett volna, mint a kiírt pályázati
keret. A képviselő-testület így arról döntött, hogy eladásra kínálja az ingatlant.
www.bama.hu
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Ábel
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Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Veronika
Bódog
Loránd, Lóránt
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Aida, Karolina
Balázs
Csenge, Ráhel
Ingrid, Ágota
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Aranka
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Lujza
Kornélia
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Inez, Leonóra
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Ajtony, Krisztián
Matild
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Húsvét, Áron
Buda, Richárd
Izidor
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Gyula
Ida
Tibor
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Csongor
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Április

Március

Január

Február

2018

MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

SIKEREKBEN GAZDAG,

K
SZ
CS
P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
H
K
SZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Munka ü., Fülöp, Jakab
Zsigmond
Irma, Tímea
Flórián, Mónika
Györgyi
Frida, Ivett
Gizella
Mihály
Gergely
Pálma, Ármin
Ferenc
Pongrác
Imola, Szervác
Bonifác
Szonja, Zsófia
Botond, Mózes
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó, Milán
Pünkösd, Bernát, Felícia
Pünkösd, Konstantin
Júlia, Rita
Dezső

Május

P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ
V
H
K
SZ
CS
P
SZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tünde
Anita, Kármen
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fotó: Kótány Jenő
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BATTHYÁNY KÁZMÉR ÉS THAN KÁROLY EMLÉKÉRE ALAPÍTVÁNY
A Batthyány-Than Alapítvány 1994-ben jött létre, célja a
Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházban folyó
tevékenység fejlesztése, mely magába foglalja többek
között az egészségmegőrzést, a betegségmegelőzést, a
gyógyító és egészségügyi rehabilitációt, a tudományos
és kutató munkát, a továbbképzéseket, és minden ezzel
összefüggő egyéb célkitűzés megvalósítását.
2017-ben alapítványunk nyert az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázaton, ennek révén lehetőségünk nyílt nem
csak a kórház, de a város és lakosainak támogatására
is. Programsorozatunk 2017 májusában indult, melynek
főbb programjai a jó gyakorlatok átadása – önképzés, a
szívességbank készítése, a település szépítő közösségi
nap, a nemzetiségek napja, a sport programok, a hagyományőrző nap, a közösségi találkozók, az idős-töltés és a
szívességcsere programok.
A projektben a helyi szervezetek is aktív partnereink,

hiszen számos rendezvény közös munkán alapul. Aktívan együttműködünk a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központtal, a Kitaibel Pál Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Harkányi Óvodával, a
Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, a Harkány-Márfa Református Társegyházközösségel, a Harkányi Turisztikai Egyesülettel és még sok másokkal.
Az idei évben már közel négymillió forinttal támogattuk a helyi programok megvalósulását. Ide sorolható
többek között például a szüreti fesztivál, a német és
horvát nemzetiségi programok, az óvodai Márton-nap,
a szabadegyetem, az iskolai sportprogramok és anyajegyszűrés. Továbbá a Harkányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tartósélelmiszer- és ruhagyűjtése, valamint
azok szétosztása a rászorulók között. Reméljük, hogy
a pályázat elkövetkezendő két évében is még legalább
ilyen sikeres munkát végezhetünk, mellyel megismerhetik tevékenységünket a helyi és a környékbeli lakosok is.

ÚJABB BEADOTT PÁLYÁZATOK
A legutolsó testületi ülés óta eltelt időszakban két kisebb
pályázat benyújtására nyílt lehetősége az önkormányzatnak. Mindkét esetben önerőt igénylő pályázatokról volt
szó. A testület jóváhagyta a Magyar Labdarúgó Szövetség
telephely-korszerűsítési programjának keretében beadandó pályázatot. Ennek révén – a sportegyesület elnökének
szakmai javaslata alapján – a sportpályára digitális eredményjelző tábla és kétszáz fő befogadására alkalmas mobil lelátó beszerzésére kerülne sor. A benyújtott projekt
költségvetése összesen bruttó 4 445 000 forint, amelyből 1 995 000 forint összegű önerő vállalása szükséges,
a támogatás 2 450 000 forint lenne. A LEADER – Helyi
Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása kiírásra is benyújtotta pályázatát
az önkormányzat. Harkány önkormányzatát a testvérváros Hajdúböszörmény kereste fel a pályázat beadása és
további együttműködés érdekében. A támogatási kérelemben három konzorciumi partner vesz részt: a Hajdúk
Vidékfejlesztési Egyesülete, a Keleti Főcsatorna Egyesület
és Harkány Város Önkormányzata. A pályázat célja térségek közötti együttműködések megvalósítása. A projekt
költségvetése Harkányra vonatkozóan bruttó 7 411 782
forintot tartalmaz, ebből a 6 300 000 forint támogatás

mellett 1 111 767 forint önerő vállalása szükséges. Az
együttműködés keretében egy-egy konferencia rendezésére kerülne sor (Harkány és Hajdúböszörmény helyszínekkel). Ezek témája egy újfajta, gyerekbarát szemlélet
megalapozása, gyermekközpontú marketinggel kapcsolatos tapasztalatok átadása, illetve a testvérvárosi kapcsolat további erősítése. Továbbá közös honlap létesülne,
melyben nem csak a települések közötti meglevő turisztikai célú együttműködés elemei lesznek láthatóak, hanem
lehetőség lesz a térségek helyi értékeinek és sajátosságainak bemutatására, további kapcsolódási pontok kialakítására. A Keleti Főcsatorna Egyesület városimázs filmeket
készít, melyek a gyerekek szem-szögéből mutatják be a
városokat. Harkányban további két rendezvényre kerülne
sor a projekthez kapcsolódóan. A fürdőváros részéről a
pályázat keretében sor kerülne piackutatásra, egy többnyelvű kiadvány elkészítésére, eszközbeszerzésre és hirdetések megjelentetésére. A pályázat célja, hogy ne csak
az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztálynak
is biztosítsanak kikapcsolódási lehetőséget a résztvevő
partnerek, így Harkány is. Ezáltal í gyerekes családok
nagy számban érkezése növelni tudná a vendégéjszakák
számát a városban.

CSÖKKENTEK A BÉRLETI DÍJAK

KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI
FELADAT A SZOCIÁLIS ALAPÚ
SEGÍTSÉG

Az önkormányzat a harkányi piacon árusító kereskedők
kérésének eleget téve december elsejétől március 30-ig
20 százalékkal csökkentette a bérleti díjat azok esetében, akiknek nincs díjtartozásuk, illetve azt november
30-ig rendezték.

A NYUGDÍJASOKRA IS GONDOLNAK
KARÁCSONYKOR
Harkányban immár hagyomány, hogy a hetvenedik életévüket betöltött nyugdíjasok számára az önkormányzat
élelmiszercsomaggal kedveskedik. A Mikulás-csomagokra és a nyugdíjasoknak kiosztott csaknem 770 élelmiszercsomag beszerzésére és szétosztására az önkormányzat hárommillió forintot különített el.

Az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel,
hogy a szünidőben a hátrányos illetve a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek számára meleg ételt biztosítson. Az igényekkel a polgármesteri hivatalhoz kell
fordulni. Harkányban eddig 15-en kérték a meleg ételt a
téli szünetre, melyet a polgármesteri hivatal portáján vehetnek át ezen időszak alatt. Mint azt az önkormányzat
illetékes munkatársától megtudtuk, nyáron többször, de
az őszi szünetben is előfordult, hogy az igényelt ételekért nem mentek el a szülők.
www.bama.hu/HH
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IGAZGATÁSI SZÜNET AZ

ÜNNEPEK ALATT A HIVATALBAN
2017. december 22. (péntek)
igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend szerinti
ügyfélfogadás
2017. december 23-26.
ünnepnap
2017. december 27. (szerda)
igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, szerdai munkarend szerinti
ügyfélfogadás
2017. december 28. (csütörtök)
pihenőnap, nincs ügyfélfogadás
2017. december 29. (péntek)
igazgatási szünet, ügyeletes által biztosított, pénteki munkarend szerinti
ügyfélfogadás
A rendes ügyfélfogadási rend
2017. január 2. napján, kedden áll vissza.

Ölelje meg azt,
akit igazán szeret!

Mi pedig értékes ajándékkal
háláljuk meg előfizetői hűségét.
A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu

171109_XMAS_harkanyi_hirek_210x148.indd 2
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MIKULÁSOK HARKÁNYBAN
Több mint tíz Mikulás indult útjára, hogy a gyermekeket
meglepje az általuk várva várt napon. Többek között a
testület tagjai, intézményvezetők is piros ruhában járták
a várost, hogy az egészen kicsiktől az óvodás és általános
iskolás korú gyermekekig mindenkinek házhoz vigyék a
Mikulás-csomagot.

fotó: Kótány Jenő

PATRÓNA BÁL képekben

fotó: Kótány Jenő
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Adventi hangverseny
fotó: Kótány Jenő

PATRÓNA KARÁCSONY képekben
fotó: Bédy Ági
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LÉLEK SZÍNPAD
A Magyar Művészetterápiás Társaság sikeresen pályázott a MOL Új Európa Alapítvány által kiírt Gyermekgyógyító Programjába. A projektben – az elmúlt évek
hagyományaihoz hasonlóan – több település általános
iskolásai vesznek részt. 2017-ben Szenna, Drávaszabolcs, Szederkény valamint Harkány általános iskolájában tartottak művészetterápiás foglalkozásokat alsó
tagozatos gyermekeknek. A megvalósuló projekt célja,
hogy azokat a gyerekeket, akik iskolai beilleszkedési zavaraik és különböző mértékű tanulási részképesség-zavaraik okán, lelki egészségük érdekében segítségre szorulnak, művészetterápiás segítő- csoport keretein belül
támogassák. A művészetterápiás foglalkozások tematizált, zárt kiscsoportokban zajlanak. A csoportokat helyszínenként egy-egy diplomás művészetterapeuta vezeti,
heti két órában, tíz héten keresztül. Az utolsó foglalkozásra a résztvevő gyermekek szülei is meghívást kapnak,
hogy gyermekeikkel együtt játszva olyan tapasztalatokat szerezhessenek egymásról, ami segíti őket, egymáshoz fordulásukat a további életükben is. A gyermekek
tét nélkül tanulhatják meg értelmezni önmaguk és a közösség jelzéseit, kifejezni és irányítani – verbálisan és
nonverbálisan, alkotási folyamatokon, dramatikus játékokon keresztül – saját gondolataikat és érzelmeiket, és
megtapasztalhatják az egymás iránt érzett bizalmat és
biztonságot. A tanulók ezáltal megtalálják egyéni motivációikat, fejlődik az önértékelésük, az önismeretük, a
kommunikációs képességeik, és nem utolsósorban tanul-

mányi eredményük is javul. A Lélek színpad foglalkozásai 2017 októberében indultak a négy általános iskolában, és 2018 júniusáig tartanak. Ez idő alatt 64 gyermek
vesz részt a meghirdetett alkalmakon.

Magyar Művészetterápiás Társaság

A Magyar Művészetterápiás Társaság 2009 májusában
alakult meg, azzal a céllal, hogy összefogja a művészetterapeutákat, s azon szakembereket (orvosok, pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások, valamint
művészek) és civileket, akik vallják és hisznek a művészet gyógyító, egészségmegőrző, személyiségépítő, társadalmi összefogást és megértést elősegítő szerepében.
A társaságot elsősorban a 2009-es tanévben a Pécsi
Tudományegyetem orvosi és művészeti karának közös
művészetterapeuta képzésében végzett hallgatók és lelkes tanáraik alapították.

MOL Gyermekgyógyító Program

2017-ben a meghirdetett felhívásra összesen 106 pályázat érkezett be. Közülük 39 szervezet kapott támogatást, több mint 45 millió forint értékben. A pályázatok
értékelése két fordulóban történt. A szakmai előszűrést
követően a pályázatokat zsűri bírálta el, amelynek Dr.
Máthé Zoltán (Transzplantációs Klinika, főigazgató),
Pálmai Katalin (pszichológus, Heim Pál Kórház) és Dr.
Velkey György (Bethesda Gyermekkórház, főigazgató)
volt a tagja.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁS
AZ ISKOLÁBAN
A fogyatékkal élők mindennapjaiba, szokásaiba nyerhettek betekintést a harkányi iskolások. Az „érzékenyítő”
előadás jóvoltából a fiatalok közelebb kerültek embertársaikhoz, és megérthették őket, mialatt gyakran látott
eszközeik nagy részét is kipróbálhatták.
December harmadika a fogyatékkal élők világnapja –
emlékeztetett dr. Lővei Csilla, aki a harkányi iskolában
tartott előadást. Az interaktív foglalkozás célja, hogy az
azon résztvevők értsék, mit jelent fogyatékkal élni, ne
féljenek a fogyatékkal élőktől, és egyebek mellett megértsék azt is, hogy nekik ugyanolyan jogaik vannak, mint
az egészséges embereknek – ismertette a rehabilitációs
szakorvos. Az irányított beszélgetést követően a foglalkozás gyakorlati egységében a diákok megismerkedhettek az olyan gyakran látott eszközökkel, mint a bot,
a járókeret, a könyökmankó vagy a kerekesszék. Segédeszközök igénybevételével kipróbálhatták azt is, milyen
süketnek vagy épp vaknak lenni, de ízelítőt kaphattak a
paralimpiai sportágból, a csörgőlabdából is. A Siklósi Kórház Egészségfejlesztési Irodája szervezésében tartott, elfogadást is elősegítő szemléletformáló előadás különösen
fontos szerepet tölt be Harkányban, ami évtizedek óta a
rehabilitáció egyik központjának számít – nemcsak hazánkban, hanem nemzetközi viszonylatban is.
harkanyihirek.hu/HH
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TÖBB MINT FÉLSZÁZ PROGRAM
A német nemzetiségi önkormányzat december 4-én,
a művelődési házban tartotta idei közmeghallgatását,
melyen a költségvetés alakulásán túl az év során végzett munkáról is szó esett. Az önkormányzat tagjai
rendszeresen részt vesznek az általuk szervezett, illetve
városi rendezvényeken, valamint – széleskörű kapcsolatrendszerüknek köszönhetően – számos országos illetve
külföldi programon is. Singvögel (énekesmadarak) névre
keresztelt kórusuk tucatnyi meghívásnak tett eleget
nem csak a megyében, hanem határon túl is. A városban legutóbb az adventi koszorú második gyertyájának
meggyújtásakor léptek a közönség elé. A nemzetiségi
önkormányzat legnagyobb rendezvénye ebben az évben is az Oktoberfest volt, melyen zsúfolásig megtelt a
művelődési ház. A közmeghallgatás a hagyományoknak
megfelelően zenével párosított disznótoros kóstolással
fejeződött be, az ennivalót a tagok maguk készítettek,
ősi receptek alapján.

KEVESET KERES?
DOLGOZIK DE A REZSIRE SEM ELÉG A FIZETÉSE?

NE DOLGOZZON ÉHBÉRÉRT!
JÖJJÖN HOZZÁNK DOLGOZNI GÖDÖLLŐRE!
Nálunk nem számít, ha nincs végzettsége, tapasztalata!

Kollégáink havi átlag fizetése:

Br. 260.000-320.000 Ft/hó
HA MOST LÉP BE: +40.000 Ft
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL JUTALMAZZUK!

SZÁLLÁST INGYENESEN BIZTOSÍTUNK!
A REZSIT IS FIZETJÜK
A pozíció: BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ
2 műszak - 8 órás munkarend
HÖLGYEK, URAK, ÉS PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

fotó: Kótány Jenő

harkányi hírek
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06 30/523-6115
jelentkezes@delego.hu
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HARKÁNYI
MINŐSÉGI HÁZ
HASZNÁLT
MŰVELŐDÉSI
RUHAVÁSÁR

MINDEN
HASZNÁLT
HARKÁNYI

MINŐSÉGI
MINŐSÉGI
HASZNÁLT

SZERDÁN

RUHAVÁSÁR
RUHAVÁSÁR

MŰVELŐDÉSI HÁZ

MINDEN
8-12 óra

HARKÁNYI
MŰVELŐDÉSI
HÁZ
HARKÁNYI

SZERDÁN
8-12 óra

MŰVELŐDÉSI HÁZ
MINDEN

Míg Miklós
SZERDÁN
MINDENMíg Miklós
8-12 óra

SZERDÁN

ISKOLAI HÍREK
8-12 óra
Míg Miklós

A Diákolimpia asztalitenisz járási versenyén és megyei
döntőjén kimagasló eredménnyel szerepeltek a harkányi
diákok. A járási versenyt november végén Harkányban,
a megyeit december elején Pécsett rendezték. Az eredmények: a II. korcsoportos fiú csapat – Boros Zsombor, Kötő Bálint, Marton Balázs – a járási és a megyei
versenyen is 1. helyezést ért el; a III-IV. korcsoportos
fiú csapat – Albrecht Ákos, Fischer Barnabás, Gergics
Zorán – mindkét alkalommal a 2. helyen végzett; a III-IV.
korcsoportos első leány csapat – Babos Bettina, Dávid
Lea, Márta Mirella – a járási versenyen 1., a megyein 3.
helyezést ért el, a második csapat – Bagó Edit, Dávid Seila, Pfeifer Boglárka – a járási versenyen 2. helyezett lett;
- a megyei döntő egyéni versenyein Márta Mirella és
Kötő Bálint is 3. helyezést ért el.
Molnár Ajsa, iskolánk hatodik osztályos tanulója, a Siklós
SE dzsúdó szakosztályának versenyzője az október
végén Eszéken rendezett nemzetközi dzsúdóversenyen,
ami egyben az Euro-liga versenysorozat fordulója is volt,
1. helyezést, majd november elején egy Szlovéniában
rendezett nemzetközi versenyen 3. helyezést, és az
országos serdülő bajnokságon szintén 3. helyezést ért el.
A szigetvári Zrínyi Kupa egyéni sakkversenyen a
fiúk közül Barkó Márton a legjobb kilenc éven aluli versenyzőként 1. helyezést ért el; Schneider Bianka
csoportjában ugyancsak a legjobbként 2. lett.
A december elején Harkányban rendezett megyei egyéni
sakkversenyen az I. korcsoportos fiúk közül Barkó Márton 1., Nemes Dániel 2., a lányok közül Schneider Bianka
1. helyezést, a II. korcsoportban Kötő Bálint 2., Baksai
Tamás 4. helyezést ért el.
A
Pécsett
rendezett
Halloween
Kupa
megyei
úszóversenyen Nagy Ákos pille versenyszámban 5.,
háton és gyorson 6. helyezést ért el, Nagy Levente
mellúszásban 1., gyorson és háton 2. helyezett lett.
A siklósi Kanizsai járási matematika versenyen iskolánk
tanulóinak eredményei: ötödik osztályosok: Morva Áron
5., Szőlősi Dominik 6. hely; hatodik osztályosok: Hónig
Merse 1., Paál Viktória 6. hely; hetedik osztályosok:
Németh Péter 4., Zsíros Alexandra 6. hely; nyolcadik
osztályosok: Vincze Péter 3., Herke Bálint 4. hely.
A pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban rendezett
megyei angol versenyen a 61 nyolcadik osztályos induló
közül Polidano Marissa Tia a 12. helyen végzett.
A Pécsett rendezett RefiReál megyei természettudományi versenyen iskolánk két csapata – Bagó Edit, Fekete Míra, Kővári Laura; és Albrecht Ákos, Batki Levente,
Erős Boglárka – szerepelt dicséretre méltó eredménnyel.

Míg Miklós

A HARKÁNYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
DECEMBERI MISERENDJE ÉS PROGRAMJAI

December 23. Harkányi Advent a helyi énekkarok
közreműködésével
December 24. Advent IV. vasárnapja
December 24. Szenteste. Éjféli szentmise 24.00
December 25. Karácsony Jézus születése. Ünnepi
szentmise 10.30. Gyermekek karácsonyi műsora
December 26. Szent István, első vértanú ünnepe
10.30.
December 27. Szent János apostol és evangélista.
Bormegáldás 17.00
December 31. Szent Család ünnepe.
Családok
megáldása. Év végi hálaadás

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET DECEMBERI
ISTENTISZTELETEI

December 24. advent negyedik vasárnap: 10:30-kor
istentisztelet, Szenteste 16 órától családi karácsony
December 25. 10:30-tól istentisztelet, úrvacsora
December 26. 10:30-tól istentisztelet, úrvacsora
December 31. 10:30-kor és 17 órakor istentisztelet
2018. január 1.: Újév, 10:30-kor istentisztelet

ASZTALITENISZ HÍREK
Megye I. csapat:

A várakozásoknak megfelelően alakult a harkányi pingpong szakosztály első csapatának őszi idénye. Az első
két mérkőzésen sérülésekkel
küszködtünk, így nem mindig
a legjobb összeállításban állt
fel a csapat, ráadásul mindjárt a tabella első két helyét
elfoglaló együttessel kellett
megvívnunk a bajnoki pontokért. Bár ezeket a fordulókat elvesztette a csapatunk, a
többit hozta, így most a harmadik helyről várja a megyei
osztályban szereplő gárda a tavaszi fordulót.

II. csapat:

A Tar Tamás, Boros József, Sztankovics László, Urbán
István nevével fémjelzett gárda feljebb lépett az előző
évben megszerzett harmadik helyhez képest. Kevéssel
maradtak le a dobogó legfelső fokáról. Matematikailag
van esélyük kihozni a tavaszi szezonban tőlük a legjobbat, hiszen az első helyezettet megverték. Már csak a
gyengébb csapatok ellen tanúsított pillanatnyi rossz forma tud a cél megvalósításába beleszólni.

III. csapat:

Az Ábrahám Gábor, Lantos István, Kovács Gábor /Husi/,
Maros István, Nagy László összetételű csapat újoncnak
számít ebben a bajnokságban, bár vannak tagok, akik
hosszú pingpongos múlttal rendelkeznek. Nekik egyelőre
a rendszerben történő pingpongozást, a csapatban gondolkodást valamint az edzések célorientált kivitelezését
kell elsajátítaniuk, és a tavaszi idényben a most megszerzett hatodik helynél jobb eredményt fognak elérni.
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VERETLENÜL ŐSZI ELSŐK
Minden mérkőzését
megnyerte a város
kézilabdacsapata,
s
az első helyről várja
a tavaszi folytatást.
Az egyik legnagyobb
érdeklődést
kiváltó
összecsapásra
december elején, a városi sportcsarnokban
került sor, amikor az
addig szintén veretlen komlói DÖKE csapatát látták vendégül. A fiúk a félidőben kétgólos előnyre tettek szert,
amit a mérkőzés végére sikerült megduplázni. Végeredmény: Harkány – DÖKE Komló 29:25.
A gárda az őszi szezon utolsó fordulójában, Mohácson
22:24 arányban győzedelmeskedett a házigazdák felett.
A csapat legjobb góllövője Tamás Gábor (49 gól – 6 mérkőzés) és Tóth Attila (47 gól – 8 mérkőzés) lett.

EMLÉKPLAKETT A LEGJOBBAKNAK
Elismerő emlékplaketteket adtak át
azoknak az edzőknek, akik Baranya, Somogy és Tolna megye utánpótlásképzésében – a Bozsik-program keretében – kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak idén. A
december 7-i eseménynek Pécs,
a Magyar Labdarúgó Szövetség
székháza adott otthont. Városunkból Gellén Antal kapott elismerést,
amit Bogyay Zoltántól, az MLSZ
Baranya megyei igazgatójától vehetett át. Az eseményen részt vett Szabados József,
a szövetség utánpótlásképzési részlegének regionális
szakmai igazgatója is.
A Szebb Jövő Alapítvány kuratóriuma és a Harkányfürdő Sportegyesület
vezetősége ezúton is köszönetet mond minden szervezőnek, aki munkájával segítette a 2017. évi Alapítványi bál sikeres megrendezését. Az
alábbi támogatóknak külön köszönjük, hogy adományaikkal hozzájárultak céljaink megvalósításához: Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Andromeda
Travel - Székesfehérvár, Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdő Kórház, THERMAL
SPA – Siklós, Pécsi Sörfőzde, Inerma Kft., Vadkert-11 Kft., Sétány étterem,
No-Name étterem, Kager Hotel, Thermal Hotel Harkány, Tenkes csárda,
Odeon étterem, Hellas étterem, Robinson étterem, Ormánsági Halászcsárda, Amadeus fagyizó, Éva cukrászda, Viktória cukrászda, Tornyos pékség,
Gyűdi pékség, Prima pékség, Oázis büfé, Ametiszt Hotel, Lídia Hotel,
Xavin Hotel, Thermal Travel Harkány, Milla ajándékbolt, Aladdin egzotikus
ajándék, Csemete Lovasiskola Bóly, ISTF Kft., Halker Kft., Hotel Castello
Siklós, Tenkes Dekor, Zeller fodrászat és szolárium, Kristály Szalon Siklós,
Kaspó Világ, Amplifitt stúdió, Bioház Pécs, Papír-írószer Reiszné Nagy
Ágnes, Paczier Kft., Hőnyi szóda Harkány, Bencze húsbolt, Csuga húsbolt
Siklós, Baranya Megyei Önkormányzat, Harkány Város Önkormányzata,
Harkányi általános iskola tantestülete, Harkány SE Labdarúgó szakosztály, Harkány SE Asztalitenisz szakosztály, Harkány SE Úszó szakosztály,
Harkányi Diák-sportegyesület, Harkányi Városi Könyvtár Kulturális és
Sportközpont, Dr. Zorič Ildikó, Nagy Zoltán rendezvényszervező, Kis-Bicskei Árpád MOL, Nagy Csaba, Baksai Endre Tamás, Remmert Ferenc,
Malatinszky Csaba, Tar József, Horváth Balázs, Horváth József, Keresztes
család, Herendi család, Köpösdi család, Paczierné Horváth Anikó, Paczier
Gábor, Körmendi Attila, Orbán Ferenc, Lantos István, Lantos Istvánné, Radosnai Ferenc, Szabó Gábor, Százúj Krisztina, Tiffán Zsolt.
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HARMINCHÁROM ÚSZÓÉREM
BARCSRÓL
A Somogy megyei
városban megrendezett, hagyományos év
végi megmérettetésen szép sikert ért el
a Harkányi Diáksport
Egyesület,
ugyanis
úszói összesen 33
éremmel gazdagodtak. Az egyesület idei,
utolsó versenyén 17
ifjú lépett rajtkőre, akik közül Spándli Dominik és Sipos
Dominik mind az öt versenyszámban a dobogó legfelső fokán végzett. Eredmények: Spándli Dominik 50
m gyors, mell, hát, pillangó, 100 m vegyes első. Sipos
Dominik 50 gyors, mell, hát, pillangó, 100 vegyes első.
Várnai Petra 25 mell 1., gyors 2., hát és 100 vegyes 3.
Kuszinger Márton 25 gyors 1., mell 3., hát 6., 100 vegyes
5. Fedelevits Lora 25 mell, hát 2., gyors 3., 100 vegyes
5. Ábel Gergő 25 gyors, hát, mell 3., 100 vegyes 6. Kuszinger András 25 gyors, mell 3., hát és 100 vegyes 6.
Fischer Barnabás 50 gyors, mell, pillangó, 100 vegyes 3.
Ahmann Bence 50 gyors, 100 vegyes 3., 50 mell 4., 50
pillangó 6. Ábel Botond 50 mell 3., pillangó 5., gyors 6.
Kuszinger Áron 50 mell 3., pillangó 4., hát 5. Fekete Zalán 50 gyors, hát, mell 4., 100 vegyes 6.
Lukács Botond 50 gyors, mell 4. Weimer Ádám 50 pillangó, 100 vegyes
4., 50 mell 5. Erszény Petra 50
hát 6. Erszény Roland 50 hát 6.
Tokaji Emma 25 gyors 6. 4x50
méteres a fiú gyorsváltó (Sipos D., Kuszinger Á., Fekete Z.,
Spándli D.) második lett, mindössze egy századdal lemaradva a
győztes csapattól.

LABDARÚGÓ TEREMTORNA
Tizenegy csapat részvételével, két csoportban rendezték
meg az idei Mikulás Kupát a városi sportcsarnokban. Az
egyes összecsapások 20 percesek voltak, s a körmérkőzések után a legjobb négy csapat között dőlt el a végső
sorrend. A tornát a Joker nevű gárda nyerte, második
az Uniqua, bronzérmes Drávaszabolcs csapata lett. A negyedik helyen a harkányi Öregfiúk végzett. A torna gólkirálya Szabó Zsolt (Joker), legjobb kapusa Szabó Zoltán
(Öregfiúk – Harkány) lett.
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TERVEZETT SPORTRENDEZVÉNYEK:
01.13. 		

BMLASZ futsalbajnokság 9 órától a sportcsarnokban

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK
A SPORTCSARNOKBAN:
Hétfő:

14.00 – 16.00

U9-es korosztály labdarúgóedzése

		

16.00 – 17.30

kézilabda utánpótlás edzése

		

17.30 – 18.30

U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

		19.00 – 20.00
Kedd:

16.00 – 17.15
17.15 – 18.30

aerobik a kisteremben
U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése
kézilabda utánpótlás edzése

		18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

		

18.30 – 20.00

öregfiúk labdarúgóedzése

Szerda:		

16.00 – 17.15

U17 korosztály labdarúgóedzése

17.15 – 20.00
		19.00 – 20.00

asztalitenisz edzés
aerobik a kisteremben

Csütörtök:

14.00 – 15.30

U9-es korosztály labdarúgóedzése

		

16.30 – 18.00

U11 és U13 korosztály labdarúgóedzése

18.00 - 19.30 női labdarúgó edzés
		18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

		

19.30 – 21.00

kézilabdaedzés

Péntek:		

16.30 – 17.30

kézilabda utánpótlás edzés

Szombat

17.30 – 20.00

asztalitenisz edzés

10.00 – 11.00

TRX edzés a kisteremben

A „Tenkes TRX” télen 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.

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

o

Thai box, kick-box edzések:

Találkozó:
8.30 óra - Siklós, Szolgáltatóház
Indulás 9.00 órakor
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Fotó
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő
www.harkanyihirek.hu
KÖH 163/0891/4/2010. NMHH CE/62467-2/2013. NAIH-70542/2013.
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 közreműködnek:
Gusztávné Ragályi Csilla, Barkó Béla, Hári Józsefné,
Kacsúr Tamás, Kótány Jenő, Köpösdi Erik, Herendi Ferenc
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