
Harkányi Hírek
Harkány Város Önkormányzatának 

ingyenes havilapja
Megjelenik havonta

Fókuszban a turizmus

Közösségformáló programokra 
nyert pályázatot az önkormány-
zat 250 millió forint értékben.

December elején adják át a fürdő 
új gyermekvilág részlegét, addig is 
hazai sztárokkal erősít a fürdő.

Megalakult a Harkányi Kulturális és 
Művészeti Egyesület, amely a város 
civiljeit fogja össze.

2017. október

Újabb elnyert pályázat Egyesületben a civilek
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ALAPÍTVÁNYI BÁL
Szeretettel várjuk a művelődési házba

2017. november 25-én, 19 órától
alapítványi bálunkra, a harkányi 

Sportegyesület javára.
Szebb Jövő Alapítvány
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Ronta László esperes - 
plébános 70. születésnap-
ját ünnepelték októberben. 
A 2000 óta Harkányban 
szolgáló atyát az egyház-
közösség mellett a város 
önkormányzata, a település 
horvát nemzetiségi 
önkormányzata, a horvát 
konzulátus pécsi irodája, 
a harkányi katolikus egy-
ház ifjúsági csoportja és 
a karitász köszöntötte fel.
Ronta László 1947. szep-
tember 21-én született Drá-
vakeresztúron, egy kicsi, 
horvátok lakta településen. 
Gimnáziumi éveit a győri 

Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban töltötte. A ka-
tonaság letelte előtt döntötte el, hogy pap lesz. A győri 
szeminárium politikai kihívásai és következményei miatt 

is szerettük őket. Fontosak voltunk egymás számára, 
így őrizzük emlékeinkben mozdulataikat, szavaikat és 
hangjukat. Nem csoda, ha ezek az emlékek könnyeket 
csalnak a szemünkbe, amik jelzik az értéküket, mennyire 
fontosak voltak számunkra. 
Ezek a napok nemcsak az emlékezés napjai, hanem a 
számvetésé is. Vajon jól sáfárkodtunk-e az életünkkel, a 
kapott idővel, a szeretetünkkel? 
Odaát nem azt fogják kérdezni, ki voltál, milyen beosztá-
sod volt, hanem kivé lettél, milyen voltál. Egyre gyakrab-
ban lehet olvasni különféle kiadványokban, hogy az or-
vostudomány egy napon képes lesz megoldani az élet és 
a halál titkát, aminek következménye, hogy meghosszab-
bítják a földi életünket. Ezzel még nem semmisítik meg a 
halált. A halál mint valóság megmarad. Ezért a halottak 
napja nem ünnep, hanem emlékeztető arra, hogy a mi 
életünk is így végződik. Az Úr Jézus nem szüntette meg 
a halált, nem törölte el. De új tartalommal töltötte azt 
meg: saját halála révén belevitte a halálba a szeretetet. 
Halottak napja az élet és halál, a bűn és a szeretet, ember 
és Isten titkának találkozási pontja. Ez a találkozási pont 
adja meg egész életünk értemét.
Adj, Uram örök nyugodalmat nekik! És az örök Világosság 
fényeskedjék nekik! Nyugodjanak békében!

Ronta László esperes plébános

ISTEN ÉLTESSE!
a szemináriumot a Szegedi Papnevelő Intézetben fejezte 
be. 1973-ban, miután pappá szentelték, Egerágra, majd 
Olaszba került káplánnak. 1979-től 1994-ig Beremenden 
szolgálta az híveket mint plébános. 1994-től  Mayer Mi-
hály püspök a sellyei plébánia vezetését bízta rá. 2000-től 
Harkány város lelkipásztora. A horvát identitására Ronta 
László esperes-plébános mindig is büszke volt. 2015-ben 
kinevezte Dr. Udvardy György megyéspüspök a Pécsi 
Egyházmegye Horvát Referatúrájának vezetőjévé. 
Anyanyelve ápolására nagy hangsúlyt fektet. A szomszé-
dos horvát településekkel és a dakovói érsekséggel is 
kiváló, mondhatni baráti kapcsolatot ápol.

TALÁLKOZÁSRA KÉSZÜLÜNK

Szomorú novemberi napjainkban megpróbáljuk el-
hessegetni az elmúlás gondolatát, de nem lehet. Hullnak  
a falevelek, egyre hűvösebbek a nappalok és az éjszakák. 
Ennek ellenére illik kimenni a temetőbe és mécsest gyúj- 
tani, virágot vinni szeretteink sírjára. 
Hívő emberként az a meggyőződésünk, hogy nem a 
megsemmisülés felé tartunk, hanem  vár ránk Valaki. Az 
ember igen nagy érték az Isten szemében, hiszen örök 
otthont készített számára. Jézus maga beszélt erről az 
evangéliumban, tehát nem fér hozzá kétség. 
Szeretteink feldíszített sírjánál emlékezünk rájuk és kér-
dezzük: mi lett velük? Mi lett a sorsuk? Hol vannak most? 
No, nem a testük, hanem a lelkük, ami meghatározta 
egész személyiségüket. Ezekre a kérdésekre csak Jézus 
tud eligazítást adni, amikor úgy fogalmaz: „Azért megyek 
el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és 
helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal visz-
lek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. 
Hisz ismeritek oda az utat, ahová megyek.” ( Jn. 14, 2-4) 
Ott mindenkinek megvan a helye,   amit életével kiérde-
melt. Valaki figyel az életünkre, mert szeret bennünket. 
Ez a Valaki magához ölelte szeretteinket, halottainkat. 
A Mindenszentek ünnepe és halottak napja elhunyt 
szeretteink ünnepe. Értünk imádkozunk, mert ennyi- 
vel tartozunk nekik, hiszen szerettek bennünket, és mi 

fotó: Nyirati Piusz
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TURIZMUS A KÖZÉPPONTBAN

TÉRSÉGI KÖZÖSSÉGERŐSÍTÉS

MENŐ MENZA
828 milliárd forinttal kívánják fejleszteni a turizmust 
2030-ig. Az Orbán Viktor miniszterelnök által a Tu- 
rizmus Summit 2017 konferencián bemutatott fejlesz-
tési terv többek közt keretszámokat és dátumokat is 
tartalmaz a jövőbeni fejlesztési területekről. A Magyar 
Turisztikai Ügynökség által társadalmi vitára bocsátott 
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 című doku-
mentum területeket jelöl meg, amelyekre a következő 
12 évben a legtöbb kormányzati projektben hivatkozni 
fognak. A bemutatott stratégia célja, hogy 2030-ra 
kétszer annyi vendégéjszakát töltsenek turisták magyar 
vendéglátóhelyeken, mint tavaly. A dokumentum néhány 
fejlesztési területet kiemelten is megemlít. A gyógytu- 
rizmus a nemzeti turizmus fejlesztési stratégia része a 
mi városunkat is említi. A teljes hazai vendégforgalom 
ötödét azok a fürdőtelepülések biztosítják, amelyek 
jelentős külföldi látogatószámmal rendelkeznek. Hosszan 
sorolja Magyarország fürdővárosait, a Dél-Dunántúlról 
említve Harkányt a nemzetközi jelentőségű fürdők közt. 

forrás: harkanyihirek.hu

Csaknem 250 millió forint pályázati támogatást nyert 
Harkány közösségfejlesztésre, humán szolgáltatások fej- 
lesztésére. A projekt részleteiről és a sikeres pályázatról 
sajtótájékoztatón számolt be Baksai Tamás polgármester 
és Nagy Csaba, a megyei önkormányzat elnöke. 
Nagy lépésnek nevezte a település életében Baksai 
Tamás azt az Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Prog- 
ram keretében elnyert pályázatot, amelyet a következő 
két évben valósíthat meg a város. A több mint 247 millió 
forint támogatás nemcsak nagyságrendileg haladja meg 
az elmúlt időszak nyertes pályázatainak összegét, ha-
nem azért is más, mert az eddigi infrastrukturális vagy 
turisztikai fejlesztések helyett ezúttal térségi, közösség-
megerősítő célra használhatják ezt az keretösszeget. 
A polgármester a pályázat négy alapelemét emelte ki: 
a humán közszolgáltatások szakemberellátottságának 
fejlesztését szolgáló programok, a  hátrányos hely- 
zetű csoportokhoz tartozó aktív korúak foglalkoz-
tathatóságának javítását támogató szolgáltatáscso-
magok, a  helyi kisközösségek társadalmi szerepének 
megerősítése, valamint a településen, illetve a térségben 
élők életminőségének javítása. Egyebek mellett önsegítő 

Szintén EFOP program keretében nyert pályázaton kö-
zel húszmillió forintot a Szebb Jövő Alapítvány. Az el-
nyert támogatás célja az egészséges életvitelhez szüksé- 
ges tudás és készségek hatékony elsajátítása. Ezzel az 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a 
gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülménye-
inek javítása, a várható élettartam és az egészségben 
eltöltött életévek számának növelése.
A pályázati programban az alapítvány feladata a gyer-
mekek harmonikus testi, szellemi valamint lelki fej- 
lődéséhez különösen fontos a rendszeres testmozgás 
és az egészséges táplálkozás tudásának megszerzése. 
A “Menő menza a harkányi Kitaibel Pál Általános Is-
kolában” címet viselő projekt 2018 februárjában indul, 
az iskola tanulóit, családjait, civilszervezeteket, szakem-
bereket vonnak be a megvalósításába. A konkrét fela-
datok közt szerepel ismeretterjesztő előadások tartása, 
konzultációk biztosítása, ivókút és fűszerkert létrehozá-
sa, az iskolai konyha fejlesztése, valamint az egészséges 
étkezést népszerűsítő programok szervezése.

kreatív klubok, fesztiválok, nyári esték rendezvény, 
szórakoztató délutánok, workshopok, nemzetiségi kul-
turális napok és családi napok szervezésével segítik elő 
egy aktív közösség megerősödését. 
A pályázattal minden olyan feltételt igyekszünk megte-
remteni, amely ahhoz kell, hogy az itt élők megfelelő 
képzettséggel, képességekkel rendelkezzenek a tanu- 
láshoz, valamint a munkába álláshoz, ezáltal jól érezzék 
magukat a saját közösségükben – mondta Baksai Tamás.

Még négy települést érint a pályázat
Nagy Csaba, a megyei önkormányzat elnöke a város 
közösségteremtő szerepének jelentőségéről beszélt 
a megjelenteknek, továbbá elmondta, Harkány mel-
lett Szava, Rádfalva, Drávaszabolcs és Márfa is érintett 
a pályázatban. A polgármester hozzátette, hogy nyár 
végén is több indítványt nyújtott be az önkormányzat, 
egyebek között a piac fejlesztésére, a hivatal épületének 
korszerűsítésére, az ipari park rehabilitációjára, valamint 
az óvoda részleges felújítására, bölcsőde beindítására. 
Mindezek eredményét is bizakodva várják.

forrás: bama.hu

fotó: Harkafotó
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KÉNYELMI FUNKCIÓKKAL 
BŐVÜL A KÓRHÁZI 
SZOLGÁLTATÁS

HAZAI SZTÁROK A 
HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ 
EGÉSZSÉGHÉTVÉGÉJÉN

Több mint 180 millió forint támogatást nyert a Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program keretében. A pályázati for-
rásból olyan fejlesztéseket valósít meg a kórház, melyek 
egyrészről a páciensek kényelmét és egészségét szolgálják, 
másrészt a kórház gazdaságos működését segítik elő. 

A pályázati lehetőségnek köszönhetően elektronikus betega-
zonosító rendszert építenek ki, mely a betegek kényelmét 
segíti. A páciensre erősített adathordozó (karszalag) 
segítségével a beteg kezelési programját valamennyi osz-
tályon és a kezelőknél elhelyezett érintőképernyős monito- 
rokon nyomon tudják követni. – Naponta mintegy 400 beteg 
adminisztrációját végezzük el, a páciens felvételétől egészen 
a távozásáig. A tervezett  rendszer lehetővé teszi, hogy a 
betegek számára előírt kezeléseket elektronikus úton lehes-
sen adminisztrálni. Ezzel időt és pénzt takarítunk meg. A ke-
zelőszemélyzet azonosítására plasztikkártyák szolgálnak 
majd, amikkel a kezelők magukat, majd pedig a betegeket 
az ő karszalagjukon található vonalkód segítségével rög-
zítik. A kezelést követő elektronikus beolvasással, vagyis 
az „elektronikus kezelőlappal” pedig szintén a sérülékeny, 
költséges, és a betegek számára kényelmetlen papíralapú 
dokumentációt szeretnénk kiváltani – mondta dr. Péter 
Iván, a kórház főigazgatója. Hozzátette, a rugalmas, szilikon-
ból készült karszalagok viselése nagyon kényelmes lesz a 
betegek számára, és a vizes kezeléseknek is ellenállnak majd. 
Újdonság lesz az is, hogy a betegek a fali érintőképernyős 
terminálokon keresztül maguk is információkat szerezhetnek 
a számukra ütemezett kezelések időpontjáról, helyszínéről, 
valamint megtekinthetik elektronikus kezelőlapjaikat. 
Ugyanezt a célt szolgálja majd egy mobilalkalmazás is.
Érintés nélküli adagolók is lesznek
A több mint 180 millió forintos pályázati támogatás arra 
is lehetőséget ad, hogy  a kórház a legmodernebb beren-
dezések segítségével biztosítsa a fertőzések megelőzését 
az új, vízszűrő rendszer és érintés nélkül használható 
fertőtlenítőszer-adagolók bevezetésével. – Jelenleg négy 
mozgásszervi osztályon, 205 ágyon történik az ellátás. 
Ebből hatvan férőhelyen látunk el elsőbbségi betegeket, 
akiket a négy osztályon található szabad férőhelyek vala-
melyikén helyezünk el – mondta dr. Péter Iván. Ez – mint 
fogalmazott – szakmailag indokolt mind a nővérek terhelése, 
mind a betegek motivációja szempontjából. Ebből adódóan 
viszont még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az esetleges 
fertőzések megelőzésére, azok továbbterjedésének mega-
kadályozására. A kézhigiéné növelése tehát a fertőzések 
terjedésének visszaszorítását, a Legionella vízszűrő beren-
dezés telepítése pedig a hálózati vízellátó rendszer fertőtle-
nítését szolgálja majd.                                     forrás: bama.hu

A világhírű Harkányi Gyógyfürdőben október az egészség 
és a testi-lelki feltöltődés hónapja. Erre tökéletes bizonyíték 
két népszerű sztárvendég, Geszler Dorottya és Fodor Zsóka 
látogatása is, akik ezúttal nemcsak pihenni érkeztek, de az 
egészség megőrzését segítő tanácsaikat és módszereiket is 
személyesen osztották meg a megújulásra vágyó fürdőzőkkel.

A Harkányi Gyógyfürdő idei egészséghétvégéjén két külön-
leges látogatóval is találkozhattak a fürdő vendégei. Gesz-
ler Dorottyát az 1989-es szépségversenyen ismerhették 
meg először az emberek, ahol a harmadik helyezés mellett 
a közönség szimpátiáját is elnyerte. Ezt követően közel 15 
évet töltött el különböző tévécsatornák műsorvezetőjeként.  
A kiváló formában lévő műsorvezető egész életében nagy 
hangsúlyt fektetett a rendszeres sportra és az egészséges 
életmódra. Legújabb szenvedélye a pilates, amelyet immár 
több mint tíz éve űz és oktat szenvedéllyel. „Öröm volt látni 
az óra végén a sok csillogó szempárt és mosolygó tekintetet 
az örökifjú arcokon. A pilates óra eredményeképpen a részt-
vevők láthatóan rugalmasabban mozogtak és megkönnyeb-
bültek fájdalmaiktól”- fűzte hozzá Dorottya. Bár Fodor Zsó-
ka, „mindenki Magdi anyusa” már közel tíz éve nem látható 
a Barátok Közt sorozatban, kiapadhatatlan energiájának és 
legendás munkabírásának köszönhetően a mai napig ren-
geteget dolgozik, és rendszeresen játszik több helyen az 
országban. Egészsége megőrzésére és a feltöltődésre neki 
is tudatosan oda kell figyelnie, ezért az idei őszi-téli szezon-
ban kevesebb színházi feladatot vállalt, és az egyedülálló 
gyógyvizéről ismert Harkányi Gyógyfürdőt vette irányba. 
„Három fő kívánságom van az életben. Az első az egészség, 
mert ha van egészségem, a többit én elintézem...  A második, 
hogy akiket én befogadtam a szívembe, azokban ne csalód-
jak, és végül: legyen rám még szükség, amíg élek” - mond-
ta el Fodor Zsóka. A harkányi gyógyvíz és a folyamatosan 
fej- lődő, szépülő harkányi gyógyfürdő ezúttal is bizonyított, 
mindkét sztár azt tervezi, hogy hamarosan akár hosszabb 
időre is visszatér. 

fotó: Harkafotó

fotó: Harkafotó
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Negyven évvel ezelőtt miért esett a választás Harkányra?
- Tolna megyéből érkeztem, az általános iskolai tanul-
mányaim után érettségizni szerettem volna. Akkor már a 
testvérem itt élt, s innen közelebb volt az érettségit nyújtó 
iskola, mintha a szülőfalumból kerestem volna iskolát. Így 
kerültem Harkányba, majd ide nősültem, s itt telepedtünk 
le családommal. Itt építkeztünk, itt neveltem három gyer-
mekemet, és napjainkban két unokámat.
Hosszú volt az út a harkányi hivatalig?
- A katonaság után a helyi téeszben voltam mezőgazdasági 
gépszerelő. Majd a Mecsek Touristnál dolgoztam, 1999 óta 
a harkányi hivatal dolgozója vagyok.

Miért választotta ezt a munkahelyet?
- Három gyermekes szülőként az ember arra törekszik, hogy 
biztos munkahelye legyen. Hívtak több vállalkozáshoz is, 
de jól döntöttem, mert azok a cégek mára megszűntek. Aki 
bérből és fizetésből él, az tudja, mit jelent három gyerme-
ket felnevelni, mit jelent házat építeni és annak kölcsönét 
törleszteni. Elsősorban a biztos munkahely miatt választot-
tam, illetve azért, mert láttam, hogy az akkori években az 
ebben a munkakörben dolgozók milyen minőségű munkát 
végeztek, s úgy gondoltam, nekem a kisujjamban több és 
minőségibb munkavégzés van. 

Hogyan változott ez a munka azóta?
- Ami elsőre szembetűnik, hogy az akkori nyolc-tíz – sokszor 
csak állásban lévő, de munkát kevésbé végző – dolgozóval 
szemben napjainkban ketten látjuk el ezt a feladatot. A 
létszám csökkenésével azonban – úgy érzem – minőségibb 
lett a munkavégzés. Pozitív irányba fejlődött Harkány köz-
területeinek rendje. A közterület-felügyelő munkája hálát-
lan. Úgy szoktam fogalmazni, hogy szabálysértők mindig 
lesznek, így a mi munkánkra is szükség van. Ám nagyon 
hálátlan feladat a miénk.
Mi a feladata a város közterületesének?
- Hosszan lehetne sorolni, mi minden tartozik a mun- 
kakörünkbe. A buszmegállókba illegálisan kihelyezett 
plakátoktól elkezdve az illegálisan kitett hulladékon át 
a város tisztaságáért felel. Ugyanúgy, ahogy a póráz 
és gazda nélkül kószáló kutyákra is nekünk kell figyel-
ni. Közterület-felügyelőként – ahogy a nevében is benne 
van – a közterület engedélyek ügyintézése is hozzánk 
tartozik. A zöldfelületen és a gyakorta szabálytalanul 
parkoló autósokat is nekünk kell figyelmeztetni, majd ha 
visszaeső, akkor bírságolni. A munkakörünkben benne van 
a vendégellenőrök munkájának segítése is. Sokrétű feladat 
ez, és sokat változtak a jogszabályok, amikre szintén figye-
lemmel kell lenni.
Mik a tapasztalatai az elmúlt évek munkássága során?
- Hálátlan feladat ez, mert a büntetéseket senki sem veszi 
jónéven, még ha tudja is, hogy hibát vagy szabálysértést 

követ el. A mi munkánkhoz hozzátartozik az empátia, 
és először szóban, írásban csak figyelmeztetjük a sza- 
bálysértőt, majd ezt követően visszaeső szabálysértés e- 
setén kerül sor a bírságra. Ennek ellenére volt olyan, amikor 
csak azért is kiengedte a tulajdonos a kutyáját szabadon 
az utcára, hiába küldtem felszólítást vagy akár bírságot. 
Amikor pedig személyesen találkoztunk, én minden voltam, 
csak éppen a szabályokat betartó vagy betartató személy 
nem. Ha úgy adódik, akkor meg a kerékpárom gumija bánta 
vagy bánja. Ugyanez a helyzet a zöldterületen vagy a tilos-
ban parkolókkal. Először itt is figyelmeztetünk szóban, írás-
ban. Majd következik a bírság. Ilyenkor is minden vagyok, 
csak éppen azt felejtik el, hogy a közterület-felügyelőnek az 
a dolga, hogy a szabályokra figyelmeztesse és betartassa a 
város polgáraival. Munkánk során a zöldterületek karban-
tartására is figyelmeztetjük a tulajdonosokat. A gazos, elha- 
nyagolt utcaképért szólunk. A kezdeti időben évente több 
tíz esetben került sor bírságra. Úgy érzem, itt is sikerült 
pozitív irányba mozdítani a város rendjét. Az idei évben 
147 esetben került sor figyelmeztetésre, és mindössze 
egy bírságot kellett kiszabnunk. Az elmúlt években sokat 
küzdöttünk azért, hogy a megváltozott hulladékszállítási 
rendeletet betartsák. Évtizedekig az önkormányzat napon-
ta elszállította a zöldhulladékot. Az új rendelet szerint csak 
meghatározott időnként viszik el. Óriási feladat volt megér-
tetni az ingatlantulajdonosokkal, hogy csak szállítási napok 
előtt helyezzék ki a zöldhulladékot, ne díszelegjen az na-
pokig az utcán. Úgy érzem, a sokat panaszolt “kulcsrázók” 
is megértették a város idegenforgalmi területen folytatott 
küzdelmét. Sok panasz érkezett az így vendéget szerzőkre, 
és komoly csatáim voltak velük, mire elfogadták, hogy 
nem a strand vagy az üdülőtelep bejáratánál kell vendéget 
szerezni, és azoktól elcsábítani, akiknél már foglalása van a 
városba érkező turistáknak. 
Mindig mappával a kezében látjuk. Mi van benne?
- Olyan iratok, amik a napi szolgálatot segítik. Gyakran a 
helyi rendeletek, hogy egy adott szituációban be tudjam 
mutatni a szabálysértést elkövető számára őket. Illetve 
közterület-foglalási engedélyezési dokumentumok. Ügyfél-
barát hivatalként ne kelljen bejönnie az engedély kérésért 
a hivatalba az ügyfélnek, akinek drága az ideje, hanem mi 
visszük ki neki kitöltésre.
Jövőre nyugdíjba megy.  Tervezi már a gondtalan éveket?
- Fiatal koromban aktív sportoló voltam. Síkfutottam, 
ping-pongoztam, fociztam, horgásztam. Mára csak a 
horgászat maradt. Imádom a könyveket, sokat olvasok. 
Ezek mellett ott a kert, az állatok. Az idén született meg 
a második unokám. Boldog nagypapaként imádom őket, s 
ők is engem. A felsoroltakból kitűnik: nem fogok unatkozni. 
A közelgő szabadsághoz pedig Jean-Paul Sartre francia 
drámaíró sorait választottam: “A szabadság az, hogy mit 
kezdesz azzal, amit veled tettek”.

Vámosi János a Harkányi Polgármesteri Hivatalnál 1999-ben 
kezdte munkáját, közterület-felügyelőként. Az elmúlt 18 esz-
tendőben dolgozott az okmányirodában, vendégellenőrként, 
s hosszú évek óta ismét első munkakörében tevékenykedik. 

Bemutatkozik a hivatal: 

Vámosi János
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Megalakult a Harkányi Kulturális és Művészeti Egyesület, 
amely a városban fellelhető kulturális csoportokat kíván-
ja összefogni.  Az új kezdeményezésben helyet kap a Csak 
Apa Kedvéért zenekar, a Harka Dalkör, a Harka Tánce-
gyüttes, a Harkányi Big Band zenekar, a Harkányi Nyug-
díjas Klub, a Szabó Család zenekar, valamint a Harkányi 
Ifjúsági Fúvószenekar. Mint azt Köpösdi Erik, az egyesület 
elnöke elmondta, Harkányban évente körülbelül ötven 
rendezvény színesíti az itt élők és a városunkba lá-
togatók életét. Ezeken a szép számú helyi kötődésű kul-
turális csoport is szerepet kap. Az új egyesületnek az a 
célja, hogy a térségben is meghatározóvá tegyük a jelen-
létüket. Köpösdi Erik személyében olyan elnök került a 
kezdeményezés élére, aki sokéves tapasztalatot szerzett 
a Harkányfürdő Sportegyesületnél, és ezt tudja kama-
toztatni a kulturális vonalon. Az elnök hozzátette, hogy 
a szervezett próbák és előre megtervezett programok 
mellett természetesen feladatuk az is, hogy gondoskod-
janak a megfelelő utánpótlásról. A szervezet hosszú távú 
működése érdekében így új tagokat toboroznak, valamint 
felkészítő tanárral segítik az újonnan alakuló csopor-
tok előrehaladását. Városunk civil csoportjai  az eddigi 
évtizedes működésüknek köszönhetően számos baráti 
kapcsolatot alakítottak ki és ápolnak más egyesületek-
kel, együttesekkel – hazánkban és határon túl –, vala-
mint egymás rendezvényeire is meghívást kapnak. Ezzel 
Harkányt is népszerűsítik, ezért az egyesület a harkányi 
kulturális és önszerveződő csoportok számára továbbra 
is megjelenéseket és fellépéseket biztosít, amelyből szár-
mazó bevételeket vagyoni és tárgyi eszközökre, például 
a zenészek hangszereire, a táncosok népviseleteire 
fordítja majd. A zenekarok, énekkarok, tánccsoportok 
értékteremtő munkája gyarapítja és összefogja a térség 
kulturális hagyományait, az egyesület pedig elérhetővé 
teszi azokat a legnagyobb közönség számára.

forrás: bama.hu

Harkány és testvértelepülése, Hajdúböszörmény 
közösen pályázik a „Gyermekek városa” program-
ban. Amennyiben a kezdeményezés sikeres lesz, a 20 
millió forint összköltségű projektből Harkány csaknem 
hét és félmillió forint támogatásban részesül, melyből 
egyebek mellett egy közös kiadványban gyűjtik össze 
a két város értékeit, szolgáltatásait illetve programjait.

ÚJ EGYESÜLET ALAKULT

GYERMEKEK VÁROSA

GYERMEKVILÁG

A közelmúltban került 
újult meg a harkányi 
általános iskola ebédlő-
jének teteje. A javítási 
munkákra azért volt 
szükség, mert az ebédlői 
rész több helyen 
beázott. A munkákat a 
harkányi önkormányzat 
megbízásából végezték: 
kúp alátéteket és csere-
peket cseréltek, vala-
mint új csatornahálót 
raktak fel. 
A városban több he-
lyen elkezdődtek az 
út- és járdafelújítások. 
A városgazdálkodás au-
gusztusban kezdte meg 
a Kossuth Lajos, a József 

Attila és az Ady Endre utca járdaszakaszainak felújítását, 
és ahol szükséges volt, új járdaszakaszok megépítését. 
A mintegy kétezer méter hosszt érintő munkálatokkal no-
vember végére végeznek. 
A város önkormányzata 160 négyzetméteren a he-
lyi présháztulajdonosokkal közösen javított fel egy 
útszakaszt a harkányi hegyoldalon. A beruházás közel 
félmillió forintba került, annak felét az ingatlantulaj-
donosok állták. 
Ezen túlmenően vis maior pályázaton sikerült forrást igé- 
nyelnie az önkormányzatnak két másik hegyi útszakasz-
ra. A nagy esőzések következtében megrongálódott 
1400 négyzetméteres területen 2,5 méteres szélesség-
ben történt meg az útjavítás. A beruházás 8 millió 700 
ezer forintba került, melyhez 5 millió 791 ezer forint 
támogatást kapott az önkormányzat.
Szintén vis maior támogatást kapott az önkormányzat 
a terehegyi városrészben megsüllyedt szennyvízátemelő 
rendszer cseréjére. A teljes beruházás 31 millió 442 ezer 
forintba került, melyhez 23 millió 137 ezer forintban 
járult hozzá a pályázat kiírója.

Október végével elkezdődik 
a fürdő területén létesített 
gyermekvilág próbaüzeme. 
Mint Marosi András el-
nök-igazgató elmondta, a 
medencét folyamatos ter-
helésnek teszik ki. Október 
végén megtartják az üzem-
próbát és a terhelési tesztet. 

Majd november elején kerül sor a műszaki átadásra is. A 
próbaüzem ideje alatt folyamatosak lesznek a mérések, 
és a vízminőséget is ellenőrzik. Elsőként a harkányi óvoda 
gyermekei számára nyitják majd meg a város fürdőjének 
gyermekvilág részét. Ha minden rendeltetés szerint üze-
mel, akkor december elejével a nagyközönség számára 
is megnyitják a harkányi fürdő legújabb ékkövét, mely a 
gyermekes családokat célozza meg szolgáltatásával.

FOLYTATÓDÓ FELÚJÍTÁSOK 
A VÁROSBAN

Fotó: Kacsúr Tamás
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fotó: Kótány Jenő

fotó: Kacsúr Tamás
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LECSÓFESZTIVÁL
Tucatnyi bográcsban rotyogott a lecsó október idusán a 
művelődési ház mögötti területen: főzőversenyt rendez-
tek az ENSZ Élelmezésügyi Világnap alkalmából.  A leg-
jobb lecsót a Német Nemzetiségi Önkormányzat csapata 
készítette, sorban őket a HDSE, majd a Csak Apa Kedvéért 
séfjei követték. Két különdíjat is kiosztottak, eszerint a 
legszebb tálalást Lantos István, míg a legkülönlegesebb 
lecsót a horvátországi Gerhard Krisztián varázsolta a zsűri 
asztalára, amely a készítők ismerete nélkül, több szem-
pontot figyelembe véve döntötte el a sorrendet.

fotó: Kótány Jenő

fotó: Kótány Jenő
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NÉMET NEMZETISÉGI NAP

A rendezvény a római katolikus templomban kezdődött, 
ahol a nemzetiségi önkormányzat Singvögel kórusa 
énekelte az egyházi énekeket. Az istentiszteletet Ron-
ta László esperes celebrálta, amit ezúton is szeretnénk 
megköszönni. A művelődési ház előtt a mecsekná-
dasdi Alte Kameraden zenekar fúvósai köszöntötték 
az érkezőket. A csalogató dallamok megtöltötték a 
művelődési ház nagytermét vendégekkel. A műsoros est 
az óvodások énekes-táncos műsorával indult, majd a helyi 
iskola tánccsoportjának fellépését láthattuk.
A továbbiakban a közönséget a helyi német nemzetisé-
gi énekkar, az énekkar zenés szólistái, a Borjádi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport, az Alte Kameraden zenekar és 
Zehman István gombos harmonikás szórakoztatta. A műsor 
végén Futó Pál László özvegye a nemzetiségi önkormány-
zat Singvögel énekkarának adományozta a művész azo-
nos nevű alkotását, az 1997-ben készült Énekesmada-
rakat. A nemzetiségi önkormányzat és az énekkar tagjai 
ezúton mondanak köszönetet az ajándékba kapott képért. 
Ezt követően a Ticket zenekar szinte szünet nélkül húzta 

A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat tizedik alkalommal tartotta meg Oktoberfest
rendezvényét, október 7-én. A nemzetiségi önkormányzat ezúton is köszönetet a fellépők-
nek, azok felkészítőinek, a vendégeknek, és azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak az 
esemény sikeréhez.

a talpalávalót: vendégeink járták a keringőt, a polkát, de 
nem maradt el a tangó és csárdás sem.

Köszönetet mondunk a fellépőknek, felkészítőiknek, 
vendégeinknek, és azoknak, akik adományaikkal hozzá-
járultak rendezvényünk sikeréhez: 
Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt., Ametiszt, Átrium, Dráva, Lídia, Kager, Thermal, Xavin, 
Harka Hotel, Inerma Kft., Prima Pékség, Paczier Kft., Juka, 
Orhidea, Buru Virágbolt, Noname, Hellas, Sétány, Zöld-
kert Étterem, Szigeti és Tenkes Csárda, Böröczi Szilvia 
fodrász, Horváth Balázs asztalos, Oázis Büfé, Nagy Zoltán 
zöldséges, SOCA Bt., Katalin Vendéglő, Viktória, Amade-
us, Csau-Csau Cukrászda, Kossuth utcai Írószerbolt, Veres 
Dávid Gumiszervíz, Marica Bt. Szalánta, Family Café Kft., 
Mix Markett Butik és az egyéni adományozók.
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és 2018. októberé-
ben ismét találkozhatunk.

Köszönettel, a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat

fotó: Kótány Jenő
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Az évek alatt próbáltunk mindig változatos műsorral 
készülni, igyekeztünk minél több helyről fellépőket hívni, 
hogy megmutathassuk, milyen sokszínű a nemzetiségünk.
Az idei műsorunkkal is szeretnénk kellemes és mara-
dandó élményt nyújtani vendégeinknek. Többek között 
a tengerpartról, Zágráb mellől, Bácskából, Somogyból 
várunk együtteseket, énekkarokat. A műsor után táncház, 
bál következik a Podravka zenekarral.
Tisztelettel és szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Greges Zsuzsanna

A harkányi horvát nemzetiségi önkormányzat idén 15. 
alkalommal rendezi meg a Horvát estet – november 
10-én, pénteken. A műsor az öt órai szentmise után, fél 
hétkor kezdődik. A 15-ös számnak jelentőséget ad az is, 
hogy énekkarunk 15 éves fennállását ünnepli: 2002-ben 
alakult Harkányban, a harkányi horvát önkormányzat 
kezdeményezésére és támogatásával. Tagjai a városban 
élő, Dráva-menti horvátok, sokácok, bunyevácok. Célunk 
a Harkányban élő horvátok identitásának, kulturális 
és vallási hagyományainak felelevenítése, megőrzése. 
Kórusunk 15 állandó tagja és háromtagú zenekara éven-
te 10-15-ször lép fel, hazai és anyaországi eseménye- 
ken, ahol horvát, bosnyák és sokác népdalokat adunk 
elő. A népdalok mellett egyházi rendezvényeken templo-
mi énekeket is éneklünk.  Önkormányzatunk fontosnak 
tartja a horvát nyelv terjesztését már az óvodás korúak-
tól az iskolásokon keresztül a felnőttekig. Közösségünk 
egy-két programmal is hozzájárul városunk színes 
életéhez, ilyenek a Horvát est, a sörfesztivál, a horvát 
szépségverseny, a nyári horvát táncház, a karácsonyváró 
élő betlehem, az Anna-bál és a vízkereszti koncert. 

HORVÁT EST – 
TIZENÖTÖDSZÖR

ejszakaifurdozes_fekvő_210X148,5_harkányihírek.indd   1 2017.10.18.   15:26:56

fotó: Kacsúr Tamás
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A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház az 
önkormányzat, a Harkányi Turisztikai Egyesület, valamint 
a gyártó cég együttműködésével jöttek létre a Harkányi 
Thermal termékei. A kozmetikai krémekről a forgalomba he-
lyezés óta pozitív visszajelzések érkeztek. A termékcsalád 
tagjai egyebek mellett a pikkelysömör kezelésére is szol-
gálnak, amely bőrbetegségről érdemes tudni: gyakran okoz 
mozgásszervi panaszokat.  A kórházi mozgásszervi reha-
bilitáció során is rendszeresen használják a Harkányi Ther-
mal termékeket, masszázskrémet. A receptúra a kórház 
szellemi terméke, a készítményeket betegeken tesztelték. 
A forgalomba helyezés első lépcsőfoka volt egy Harkányt 
népszerűsítő brand kiépítésének. – A Harkányi Turisztikai 
Egyesület is szeretné bővíteni partnereinek számát, il-
letve a helyi és környékbeli szereplőkkel, turisztikai szol-
gáltatókkal jobban megismertetni a valóban Harkányhoz 
köthető terméket. A közeljövőben workshopot szervezünk, 
továbbá nagyobb energiát fektetünk az e-marketingbe, 
hogy minden szereplő profitálni tudjon az együttműködés-
ből – mondta Mojzes Tamás, az egyesület titkára.

forrás: bama.hu

HARKÁNYI TERMÉKEK A POLCOKON
ISKOLAI EREDMÉNYEK
A tanév kezdete után az iskolai sportélet, a diákolimpiai 
versenysorozat is újra indult. A sportági versenyek közül 
időrendben az első a duatlon diákolimpia megyei döntője 
volt, ahol a harkányi iskolások a következő eredményeket 
érték el. Egyéni helyezések: 2. korcsoport: Molnár Zsom-
bor 3., 3. korcsoport: Molnár Kitti 1., 4. korcsoport: 
Nagy Ákos 1., Hári Tímea 3. Csapat eredmények: a 3. 
korcsoportos fiú csapat 1. helyezést ért el, tagjai: Gergics 
Zorán, Kunsági Norbert, Nagy Levente, Tavali Martin. A 3. 
korcsoportos lány csapat 2. helyezést ért el, tagjai: Anka 
Brigitta, Erős Boglárka, Loboda Laura, Pesti Fanni. A 4. 
korcsoportos fiú csapat 1. helyezést ért el, tagjai: Fekete 
Zalán, Fischer Barnabás, Kuszinger Áron, Nagy Ákos. A 4. 
korcsoportos lánycsapat a 2. helyen végzett, tagjai: Fe-
kete Míra, Gyarmati Nóra, Hári Tímea, Sólyom Boglárka. 
A FOBMSZ megyei diákolimpiai sportnapján Kardos Krisz-
tofer mezei futóversenyen első lett, Juhász Dzsenifer 3. 
helyezést ért el. A diákolimpia járási labdarúgó fordulói 
is megkezdődtek, három mérkőzés után a 2. korcsoportos 
fiú csapat három győzelemmel áll az élen. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park rajzpályázatán Jakab Krisz-
tina 8. osztályos tanuló második helyezett lett.
A szeptember végén Csillebércen rendezett SPARTAN 
LEGION akadályversenyen iskolánkat hat nyolcadikos ta- 
nuló képviselte. Közülük Batki Levente 1., Szabó Marcell  
2., Dávid Lea 3. helyezést ért el.
A Siklósi Rendőrkapitányság Sherlock Junior címmel ren-
dezett játékos vetélkedőt általános iskolás “nyomozó” 
csapatok részére. A harkányi iskolások csapata a máso-
dik helyen végzett. Az ifjú nyomozók: Dávid Lea, Szirényi 
Vivien, Albrecht Ákos és Batki Levente.     
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Nagy váltás Harkány után Budapest, majd London. Ne-
héz volt megszokni a nagyvárosokat?
– 2013 óta élek Londonban, előtte tizenvalahány évet 
Budapesten laktam. Egy rövidebb időre – a művészeti 
kiállítások valamint egy egyedi grafikai munka miatt – 
itthon voltam Harkányban 2015-ben. Mindegyik helynek 
megvan a maga varázsa. Londonban a világ kultúráival 
is találkozhat az ember, s ez egyfajta új látásmódot ad.

Hogyan jött a művészet az életébe?
– Már kora gyerekkorom óta vonzódtam a művészetekhez. 
Kifejezetten emlékszem óvodáskori rajzokra, nagyon 
szerettem már akkor is rajzolni. S elég korán eldöntöttem, 
hogy a művészeteknek szeretnék élni. Bár akkoriban 
még divattervező szerettem volna lenni, édesapámnak 
mondtam is, hogy Londonban szeretnék majd egyszer 
élni, s ott alkotni, tervezni... 
Talán tízéves lehettem. Nagyon hálás vagyok a szüleim-
nek, bátyámnak, akik mindig támogattak, s azt mondták, 
ha ezt érzem, ez van a szívemben, akkor tartsak ki mel-
lette.  Valamint Bakóné Aradi Éva, a gimnázium igazgató-
ja, magyartanárom szintén a mai napig támogat, s hisz 
bennem – meghatározó szerepet játszott abban, hogy 
kitartottam az álmom mellett.

Milyen volt a kezdet, és mivel foglalkozik napjainkban?
 – Tíz éve kezdtem – különböző divatcégeknél – üzletbe- 
rendezőként dolgozni, és itt, Londonban már kirakatren-
dezőként is tevékenykedtem a festészet mellett.  2011 
óta csak hagyományos képzőművészettel foglalkozom: 
leginkább festészet, akvarell, pasztellmunkák, néha grafi-
ka. Úgy éreztem, a festészet az, ami az életem, az adja a 
legnagyobb szabadságot a művészeteken belül. Egy egye-
di, kézzel készített boros címkét terveztem Malatinszky 

Csaba borásznak (Malatinszky Telivér – 2011) 2015-ben, 
ez kivételnek számít, a tervezést teljesen abbahagy-
tam. Ez év tavasza óta Londonban is már inkább csak 
az előkészítő folyamatokban veszek részt a munkahelye-
men, már nem foglalkozom kirakatokkal. 
Teljesen a festészetnek, a művészeteknek szeretnék élni, 
kétféle karriert amúgy sem lehet, s nem is szeretnék építe-
ni. Londonban nagyon drága az élet, így még sajnos nem 
sikerült azt teljesen elérni, hogy a polgári foglalkozás-
ról lemondjak. A Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének 2016 óta vagyok tagja, festőművész kate-
góriában, aminek nagyon örülök, mert így lehetőségem 
nyílik sok csodás művésszel együtt kiállítani a jövőben.

Több kiállítása is volt már, a legutóbbiról mi is 
beszámoltunk a Harkányi Hírekben.
– Önálló kiállításom volt a Duna Palotában Budapesten, 
majd Palkonyán, az Ördögkatlan Fesztiválon, s kiállíthat-
tam szülőhelyemen, Harkányban is, a fürdő aulájában. 
A legutóbbi tárlat tavasszal nyílt meg, a Zsolnay Negyed-
ben, Fények címmel, leginkább új pasztell-munkákból. 
Ezen kívül több alkalommal részt vettem a siklósi várban 
az „Art”-on. Tervben van egy újabb budapesti kiállítás, és 
nagyszerű lenne Londonban is kiállítani. Egy galériával 
sikerült komolyabb kontaktot kialakítani, de ez még a 
jövő zenéje. Folyamatosan dolgozom, remélhetőleg ezek-
ben a napokban sikerül befejeznem egy nagyobb méretű 
pasztellképet, amely szintén zenei inspirációra készül.

Lehet érvényesülni mostanság a művészetekben?
– Boldog s elégedett vagyok azzal, ahol tartok, ha lehet 
ilyet mondani, azzal, amit eddig elértem. A legfontosabb 
az alkotás, hogy alkothassak. Ha ez az igény megvan a 
szívben, akkor semmi más nem számít. Persze, én örül-
nék a legjobban, ha annyi képet tudnék eladni, hogy 
Londonban se legyen szükség polgári foglalkozásra a 
művészetek mellett. De így is jó. Örülök a kiállítások-
nak, az alkotás örömének, a művészet létezésének. Az 
érvényesülés különböző szintjeihez a tehetség mellett 
rengeteg minden más szükséges, leginkább kitartás,  és 
valószínűleg egy jó adag szerencse.

Milyen tervei vannak a jövőt illetően?
– Boldog vagyok, hogy sikerült kitartanom, s felvállal-
nom – elsősorban önmagam előtt –, hogy én tényleg a 
művészeteknek szeretnék élni, s a tervezést valamint 
a kreatív szakmai karriert is hátrahagyva az alkotást, a 
festészet szeretetét választottam. Ha ez megvan, nem is 
kell több, mert a többi úgyis jön magától. 

Knotik Ildikó harkányi általános iskolai tanulmányai 
után a siklósi gimnáziumba járt, majd az Óbudai Egye-
temen szerzett diplomát terméktervező szakon, csoma-
golás-reklámgrafika specializáción. A gimnáziumi évek 
alatt és az egyetem első évében több festészeti tech-
nikát is tanult, divattervezői magántanulmányokat is 
folytatott. Négy éve Londonban él.

HARKÁNYIAK

Knotik Ildikó
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Iskolánk tíz éve tart fenn testvériskolai kapcsolatot a 
szerbiai Péterréve általános iskolájával. Péterréve mint-
egy 7000 fős, túlnyomó többségében magyar lakosságú 
település, közigazgatásilag Óbecse városához tartozik. 
Iskoláink általában évente váltakozva szerveznek lá-
togatást egymásnál. Legutóbb 2016 tavaszán fogadtuk 
a vendégeket Harkányban, a tánc világnapja alkalmából 
szervezett bemutatónkon. 2017 júniusában iskolánk e- 
gyik néptánccsoportja is szerepelt a vajdasági település 
rendezvényén. A tanév elején intézményünk küldöttsége 
kapott meghívást október 10-11-re. Ez alkalommal négy 
pedagógus kíséretével húsz tanulónk utazott Péterrévére. 
A barátságos fogadtatás és ebéd után a harkányi diákok a 
vendéglátó gyerekekkel vegyes csapatokat alkotva érde-
kes, játékos ügyességi és műveltségi vetélkedőn vettek 
részt. A vendéglátó családoknál elfogyasztott vacsora 
után zenés ismerkedési est következett, ahol a közös 
éneké, a táncé volt a főszerep. Másnap reggel Újvidékre 
indult a mintegy ötven fős csapat, ahol a délelőtti 
napsütésben idegenvezető kíséretével a belváros patinás 
épületei között sétáltunk. Megnéztük a Vajdasági múze-
um kiállításait, a Mária Neve neogótikus katolikus temp- 
lomot, ahol még magyarul is szól a szentmise, és aminek 
tetejét mázas Zsolnay-cserép díszíti.  
A szerb ortodox templomot is érdeklődve tekintettük 
meg, majd a Duna túlpartján magasodó péterváradi erőd 
falait, töltéseit másztuk meg, aztán az óratorony tövéből 
megcsodáltuk a panorámát. Péterrévére visszatérve el-
búcsúztunk vendéglátóinktól. Az élményekről sokáig 
beszélgetve utaztunk haza, Harkányba.

TESTVÉRISKOLAI 
LÁTOGATÁS PÉTERRÉVÉN

Szeptember utolsó pénteki napján igazi kirán-
dulóidő volt. Iskolánk diákjai a magyar diák-
sport napja alkalmából 2017 méter háztömb 
körüli futással melegítettek be, majd a közel négyszáz 
tanuló és több mint negyven pedagógus gyalog indult 
kirándulni Kovácshidára, a Pajta csárdához. Az első 
osztályosok a szaporcai Ős-Dráva látogatóközpontban 
töltötték a délelőttöt. A csodálatos környezet feled-
tette a túrázókkal a 3 kilométeres, egyórás gyaloglást. 
A fegyelmezett diákok útját a harkányi rendőrőrs mun- 
katársai biztosították. Ezúton is köszönetet mondunk 
segítségükért. Megérkezéskor minden évfolyam elfoglal-
ta a csárdához tartozó parkosított területen a saját ki-
jelölt helyét, majd a rövid pihenő után elkezdődött a 
játékos sportvetélkedő. Talán az egyik legnagyobb sikere 
a kötélhúzásnak volt, ahol fiúk-lányok, alsós és felsős 
osztályok mérkőztek meg egymással. A jóleső ebéd után 
indultunk vissza. A túra a Kitaibel projektnapok záró 
része volt, mellyel méltóképpen tisztelegtünk iskolánk 
névadója születésének 260. és halálának 200. évfor-
dulója alkalmából.                                Greges Zsuzsanna

Általános iskolánk az egyetlen 
magyarországi intézmény, amely a 
sokoldalú tudós, Kitaibel Pál nevét 
viseli. Az idei esztendő kettős évfor-
dulót hozott a főként botanikusként 
és kémikusként számon tartott ter-
mészettudóssal kapcsolatban. 2017. 
február 3-án volt születésének 
260. évfordulója, december 13-
án pedig halálának kétévszázados 

jubileumáról emlékezhetünk meg. A nevezetes dátumok 
apropóján szellemi vetélkedőkkel készültünk az iskolánk-
ban korábban is megtartott Kitaibel-napra. Szeptember 
28-án az alsósoknak és a felső tagozatosoknak megtartott 
erőpróbákon nyolcfős, vegyes évfolyam-összetételű csa- 
patok szerepeltek. Az együttesek a vetélkedő témaköreivel 
kapcsolatos neveket kapták – így versenyezhetett egymás-
sal a vízimadárról elnevezett Bakcsók együttese az ásvá- 
nyok világából származó nevet viselő Ametiszt csapattal. 
A feladatok között voltak a névadónkkal összefüggő, il-
letve az általa kutatott tudományterületekre vagy a ter-
mészetvédelemre vonatkozó fejtörők. 
A feladványokban föltett kérdések nem egyszer megha-
ladták az általános iskolai anyagban szereplő ismereteket, 
ám a versenyzők a megoldások keresése során többször 
igénybe vehették az internetes kereső segítségét. Így 
az informatikai jártasság segítette a pontszerzésben a 
világhálón amúgy sem járatlan nebulókat. Időközben a 
vetélkedőkön résztvevő nézősereg sem töltötte tétlenül az 
idejét – kisebb-nagyobb feladatokkal, nyeremény fejében 
megválaszolható érdekes kérdésekkel szórakoztatták őket a 
programot szervező tanárok. A tapasztalatokat felhasznál-
va a jövőben még érdekesebb és egyben szórakoztatóbb 
vetélkedőkkel őrizhetjük tovább Kitaibel Pál emlékét.

Bencs János      

ISKOLAI ŐSZI TÚRA

KITAIBEL-NAPOK

fotó: Kótány Jenő, 
Bencs János
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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, Kiss József 
Levente
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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja
Megjelenik 2000 példányban

Kiadó
Harkány Város Önkormányzata ISSN 1587-7353

Szerkesztőség
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2.

titkarsag@harkany.hu
+36 / 72 480 459

Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő

Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés

Tenkesdekor stúdió és nyomda
www.tenkesdekor.hu

Első alkalommal vett részt a Harkányi Diáksport Egyesület 
úszószakosztálya a szarajevói Cápa Kupán. 
A lukovac-i Galeb Gikil Úszóklub meghívására léptek rajt-
kőre a harkányi úszók. A fiatalok több számban pontszer-
ző helyeken értek célba, így a külföldi csapatok versenyé-
ben a harkányiak Montenegró gárdája mögött a második 
helyet szerezték meg – közölte lapunkkal Nemes János 
vezetőedző, a HDSE szakosztályvezetője. A harmadjá- 
ra megrendezett kupán  Várnai Petra 50 méter gyorson 
ezüst-, hát- és mellúszásban bronzérmet szerzett, míg pil-
langón negyedikként ért célba. Spándli Dominik 50 háton 
második, mellen és gyorson 4. helyezést ért el, pillangón 
6. lett. Kuszinger Áron 50 mellen ötödik, Ahmann Bence és 
ifj. Nemes János 50 pillangón, valamint Kuszinger Márton 
50 mellen egyaránt hatodik helyezést ért el.

forrás: harkanyihirek.hu

11.03. Harkányfürdő SE – Mohács IV. asztalitenisz 
mérkőzés 17.30.tól
11.04. Gyógyfürdő SE – Pécsi VSK öregfiúk labdarúgó 
mérkőzés 13.30-tól 
11.04. Harkányfürdő SE – Petőfi SE kézilabda mérkőzés a 
sportcsarnokban 17.00 órától
11.05. Gyógyfürdő Harkány – Szentlőrinci SE II. felnőtt 
labdarúgó mérkőzés 13.30-tól a sporttelepen
11.08. Harkányfürdő SE – Dombóvár asztalitenisz 
mérkőzés 17.30-tól a sportcsarnokban
11.16-19. Galamb- és díszmadár kiállítás a sportcsarnok-
ban. Látogatható: szombaton 08.00-17.00 óráig, vasár-
nap 08.00-13.00 óráig

Asztalitenisz szakosztályunk a sportág iránt mutatkozó 
igénynek és megfelelő számú játékosnak köszönhetően 
idén három csapatot indít Baranya megye különböző 
osztályaiban. A megyei első osztályú együttes /Csomor 
Ferenc, Csomor Szabolcs, Hajdú Dániel, Orbán Ferenc, 
Köpösdi Erik/ korábbi utánpótlás-nevelésből merítve in-
dul neki a 2017/2018-as őszi szezonnak, és a 2-4. hely 
megszerzését tűzte ki célul. 
Kettes számú csapatunk /Tar Tamás, Boros József, Sz-
tankovics László, Urbán István/ a megyei harmadik 
osztályban dobogós helyre, míg harmadik csapatunk/
Lantos István, Ábrahám Gábor, Kovács Gábor (Husi), 
Nagy László, Maros István/ a szintén ezen osztályban 
minimum a középmezőnybe várható. Várjuk a sportág 
iránti érdeklődőket a sportcsarnokban edzéseinkre, és 
szurkolóinkat a hazai  pályán játszott mérkőzéseinkre.

A Harkány SE közösségi oldalán tudatta, hogy edzőcsere 
történt a focistáknál. A közleményben tájékoztattak ar-
ról, hogy a labdarúgó szakosztály vezetősége 
egyhangú döntéssel 2017.10.10-i hatállyal 
Burgert Ottó, az első csapat vezetőedzőjének 
megbízatását megszünteti. A vezetőség egyút-
tal megköszönte a közel két és fél éves 
munkáját és a megyei első osztályba fel-
jutást. Munkájára továbbra is számít 
a szakosztály az U7 és U9 csapatok 
edzőjeként. Az első csapat vezetését 
ideiglenesen Patocskai János és Mar-
kotics Zsolt látja el. 

Mindössze hat gól különbséggel áll a 
második helyen a bajnokságban 

a város kézilabdacsapata, mely 
az eddigi mérkőzéseit rendre 
megnyerte. A csapat Bácskát 
3, Hosszúhetényt 6, míg az 
egykori NB I-es Szigetvárt 7 
góllal múlta felül. Mezei Róbert 
együttese az idei sorozatban 

még három alkalommal lép 
pályára hazai környezetben, s 

remélhetően sikerrel veszik az 
akadályokat a fiúk. A közelmúltban in-

dult leány kézilabda edzéseit immár jóval harminc feletti 
létszámmal látogatják a fiatalok, ám mint azt Iványi István 
vezetőedző elmondta, továbbra is várják a 2007-2010 
között születetteket - a városi sportcsarnokban hétfőn, 
kedden és pénteken 16.30 órától -, akik érdeklődnek a 
sportág iránt. A tanítványait közel két tucatszor országos 
döntőbe juttató edző arra a kérdésre, hogy miként tekint 
egykori növendékeire, a Győri ETO KC felnőtt csapatának 
sorait erősítő Afentáler Sárára (16) és Szilovics Fannira 
(17) – akik közül előbbi Bajnokok Ligája mérkőzésen nem 
csak pályára lépett Görbicz Anita társaságában, de gólt 
is szerzett -, Iványi István elmondta, már az általános is-
kolában mindkettejükben megvolt a sportág iránti alázat. 
A szorgalmon túl: „kézilabdával keltek és feküdtek”, élet-
formának tekintették a sportágat, s nagyon büszke rájuk, 
hogy idáig eljutottak.

ÚSZÓ HÍREK ASZTALITENISZ HÍREK

A SPORTCSARNOK PROGRAMJAI

EDZŐCSERE A FOCISTÁKNÁL

IDÉN MÉG VERETLENÜL
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A MAGYARSÁG LELKI ARCA

XIII. HARKÁNYI SZABADEGYETEM
2017. november 3–8.

Lenni annyi, mint kapcsolatban lenni

A programok ingyenesen látogathatók
Fővédnök: Balog Zoltán miniszter, EMMI

Főtámogatók: 
EMMI, Harkány Város Önkormányzata, • Harkányi Turisztikai Egyesület 
Harkányi Szabadegyetem Alapítvány, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 66. 

Adószám: 18398201-1-02 • Számlaszám: 50800173-15189846
harkanyiszabadegyetem.hu

 Művelődési Ház

17,00 Nem jó az embernek egyedül lenni
 Dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus
18,30 Kapcsolataink népköltészete 
 Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató
20,00   Kodály Zoltán gyűjtőútjain 

 Tiszta Forrás Zenekar 

NOVEMBER 3.

Péntek  Művelődési Ház

17,00  Különbözőségeink és erőforrásaink 
 Szakmáry András és Kamilla,
 Barta Tamás és Ágnes beszélnek a házasságról
18,30   Arany János életműve alkotásai 

és kapcsolatai tükrében
 dr. Szabó Szabolcs tanár-karnagy 
20,00 Arany 200
 Kaláka együttes és Huzella Péter műsora

NOVEMBER 6.

Hétfő

 Művelődési Ház

17,00 Tudomány és hit a felvilágosodás korabeli 
   magyar református természettudósok 

munkáiban 
 dr. Viczián István geológus, egyetemi magántanár,
 az MTA doktora
18,30 Drámai kapcsolatok 
 Fazekas István drámaíró és
 Dörner György színművész, 
 az Új Színház igazgatója beszélget
19,30 Pilátus éjszakája
 Fazekas István egyfelvonásos drámája 
 Gregor Bernadett és Szarvas Attila előadása, 
 Új Színház

NOVEMBER 7.

Kedd

 Művelődési Ház

17,00 A sport közösségteremtő ereje  
 Szöllősi György elnök, 
 Magyar Sportújságírók Szövetsége 
18,30  Őstörténetünk ösvényein -  
 utódainknak elődeinkről
 Dr. Bárdi László egyetemi tanár 
20,00  A Harkányi Big Band koncertje

NOVEMBER 8.

Szerda

 Művelődési Ház

16,00 A zene sötétségben is utat mutat
 Birinyi József népzenekutató, a KÓTA társelnöke 
18,00  A református és a magyar karakter 

kapcsolópontjai 
 Radvánszky Ferenc ref. lelkész, Kárpátalja
20,00  Illés emlékkoncert 
 M.I.E.Z (Miskolci Illés Emlék Zenekar, 
 Szörényi Levente és Bródy János ajánlásával) 

NOVEMBER 4.

Szombat

 Római katolikus templom

10,30 Szentmise

 Református templom

10,30 Istentisztelet
 Balog Zoltán ref. lelkész, miniszter,
 orgonál Dr. Hoppál Péter államtitkár
17,00 Reformáció 500 – Kálvin időszerűsége
 Dr. Szűcs Ferenc egyetemi tanár
18,30 A magyarság lelki harca 
 beszélgetés Kocsis Fülöp görögkatolikus 
metropolitával
 és Bogárdi Szabó István református püspökkel
19,30 Énekes vecsernye
 közreműködik a Szent Efrém Férfikar

NOVEMBER 5.

Vasárnap


