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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja. Megjelenik havonta.

NYERTES PÁLYÁZATOK

2018-AS PROGRAMNAPTÁR

FOLYTATÓDIK A BAJNOKSÁG

Sikeres fejlesztésekre nyert közel
egymilliárdot az önkormányzat,
és a fürdőben is folytatódik a felújítás.

Összeállt az éves programnaptár,
színes programokkal vár Harkány
2018-ban is!

Elkezdődött a tavaszi szezonra a focistáknál, előrébb szeretnének lépni
a tabellán.
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Jegyárakból is segít a fürdő
Lakatos Norbert –
vagy ahogy sokan
ismerik, a „Vaklufis” – álmának
megvalósításában
vállalt szerepet a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt., annak
érdekében, hogy
Norbert a jövőben
még több kisgyermekes család számára szerezhessen
örömet lufiteremtményeivel. A decemberben indult
kezdeményezés keretében február 28-ig a fürdő minden
megvásárolt teljes árú belépőjegyből 10 forintot ajánl fel
Norbert utazásához. A „Vaklufis” egy nemzetközi versennyel egybekötött négynapos tanfolyamon szeretne
részt venni, amelyet San Diegóban rendeznek meg, márciusban. A fürdő előcsarnokában a Norbertet támogató
helyi civilszervezet egy gyűjtőládát is kihelyezett, hogy a
látogatók is csatlakozhassanak a gyűjtéshez. Az út előzetesen kalkulált költsége 1-1,2 millió forint. A fogyatékkal
élő férfi az elmúlt években rengeteg meghívást kapott,
hogy –vakvezető kutyájával, Tamival érkezve – lufihajtogatással egybekötött „érzékenyítést” tartson óvodákban, iskolákban. Célja, hogy láthatatlan hidat építsen a
fogyatékkal élők és az ép emberek közt.

Több fürdővendéget fogadott Harkány
Tavaly 41 ezerrel többen fürdőztek Harkányban, mint a
megelőző évben. 2017. január elsejétől december 31-ig
összesen 546 ezer vendég lépte át a strand- és gyógyfürdő kapuit. A 2016-ban fogadott 505 ezres összvendégszámot tehát 8,1 százalékkal sikerült felülmúlni az
elmúlt évben. Szilágyi Tibor, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
pénzügyi igazgatója abban bízik, hogy az ősszel átadott
Gyerekvilág és gyerekmedence, valamint a jó ütemben
megvalósított további fürdőfejlesztések erre az évre is
hasonló növekedést hoznak a vendégforgalomban. Hozzátette, 2018-ban talán a hatszázezret is elérheti a Harkányban fürdőzők száma.

Beköltözött a Lego a fürdőbe
A nemrég megnyílt gyermektérhez is igazodó karibi kalózvilágot hoztak el Harkányba a
Kockabarátok a decemberi időszakban. A fürdőbe ellátogató gyermekek egyebek mellett
kalózokkal és bennszülöttekkel is találkozhattak, de kipróbálhatták a daru működését vagy
irányíthattak legóvonatot is. Az interaktív játszóházakat
és tematikus programokat ajánló Kockabarátok Duplo- és
vegyes Lego-játszósarok mellett két építőfalat, vonat- és
villamos irányítási rendszert, óriás daru játékos vezérlését
is kínálták a gyerekeknek. Az ügyesebbek a pneumatikus
asztalon pumpák segítségével tudtak egy motort elindítani, míg egy másik pingponglabda-továbbító rendszerrel,

szitakötővel, macskacsontvázzal volt megpakolva. A reprezentatív kiállítóasztallal a nemrég megnyílt gyermekvilághoz igazodtak. A Kockabarátok egy kiállítói közösség.
Tematikus rendezvényeikkel olyan területen szólítják meg
a fiatalokat, melyet alapvetően a Lego határoz
meg, így családi programjaik,
gyermektáboraik vagy akár
céges tréningjeik tematikáját
nem egyszer a Star Wars, a
haditechnika, western világ vagy a szuperhősök
köré építik. (szerző:
Kacsúr Tamás)

Celebek a városban
Lubickolással hangolt a karácsonyra Dobó Ági. A 2010-es Miss World Hungary győztese néhány napot Harkányban pihent két fiával, a gyógy- és strandfürdőben. Mint nyilatkozta, gyerekkorában rengeteget utaztak a szüleivel, együtt járták be az ország legszebb részeit. Ezek az
élmények még ma is sokat jelentenek számára, ezért szeretne a saját gyerekeivel is hasonló
közös kalandokat átélni. Így esett a választása Harkányra, ahol kedvükre lubickolhattak a közelmúltban átadott Gyerekvilág részlegen.
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BAKSAI TAMÁS: A KÖVETKEZŐ KÉT ÉV LÁTVÁNYOS LESZ
– megyénkben a legnagyobb
egyös�szegű támogatást,
egymilliárd forintot
is elnyert Harkány
a Zöld város programra, melyből a
Zsigmondy sétány
újul meg. A következő időszak fejlesztéseivel kapcsolatban a polgármester
jelezte, az elmúlt esztendőben elnyert 3,449 milliárd
forintnyi támogatásnak köszönhetően a következő két
év lesz igazán látványos, beleértve a fürdő kettes épületének illetve hajdan fedett medencéjének fejlesztését
is. Az elmúlt időszakra mutatva megjegyezte, rosszindulatú ám alaptalannak bizonyult feljelentések és a
balliberális sajtóban megjelent híresztelések hónapokkal késleltették a projektek előrehaladását. Reményét
fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a várost rendre
rossz hírbe keverő balliberális ellenzék képviselői felvállalják arcukat és felteszik a kérdéseiket – ám erre az est
folyamán nem került sor. A számokból kiderült, hogy az
önkormányzat eredményesen végzi a dolgát. Dr. Markovics Boglárka jegyző a polgármesteri hivatal elmúlt
évi munkáját foglalta össze, majd Albrecht Ferenc, a
műszaki osztály vezetője tartott beszámolót a városban már megtörtént és a még előttük álló fejlesztésekről. Elmondta, még további 14 pályázat vár elbírálásra.

Harkány önkormányzatának képviselő-testülete január 18-án tartotta közmeghallgatását. Az esti rendezvényen elsőként Nagy Csaba, a megyei önkormányzat
elnöke szólalt fel, azokról a támogatott pályázatokról
beszélt, amelyek eredményeként több beruházás valósul meg a közeljövőben Harkányban. Ezt követően Baksai Endre Tamás polgármester számolt be az elmúlt évi
munkáról és a közeljövőben a városra háruló feladatokról. Nehéz, súlyos gazdasági helyzetben lévő települést
vett át az új testület a 2014-es választások után. Mára
ez a problémakör elhárult, a harkányi önkormányzat
gazdálkodása és likviditása biztosítottá vált – fogalmazott Baksai Tamás. Harkány polgármestere kiemelte, az
elmúlt évhez képest sikerült növelni az önkormányzat
tőkéjét, ami által sokkal nagyobb a város mozgástere
akár projektek, akár sajáterős beruházások elvégzésében. Év végére az önkormányzat likviditása stabilizálódott, amit úgy tűnik, tartani is tudunk – mondta a számlán felhasználható 200 millió forintra mutatva. Baksai
Tamás hangsúlyozta: a rendszerváltás után először tudunk eljutni odáig, hogy a fejlesztésekhez, az elképzeléseinkhez szükséges források nagyon nagy része előre
rendelkezésre áll. A tavalyi évre mutatva emlékeztetett:
350 millió forintos kerete volt a városnak, melyet a fürdő fejlesztésére fordíthatott. Az év közben megvalósult
beruházással párhuzamosan a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatait kihasználva
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KÖZEL EGYMILLIÁRD FORINTOT

NYERT PÁLYÁZATON HARKÁNY
Közel egymilliárdos fejlesztési forrásról érkezett pozitív hír Harkány számára december utolsó napjaiban.
Mint Baksai Tamás polgármester jelezte, valamennyi EFOP- és TOP-pályázat száz százalék támogatási intenzitást élvez, azaz önerő nélkül valósítható meg. A nyertes pályázatok között szerepel az ipari park kialakítása, de a következő időszakban olyan projektek is zajlanak majd, mint az egészségügyi alapellátás
fejlesztése vagy – a Zsigmondy sétány hamarosan induló megújításához igazodva – az őstermelői piac felújítása. Szintén kedvező elbírálást kapott a bölcsőde pályázata és a művelődési ház belső tereinek felújítása.
Harkány számára az elmúlt időszakban öt kedvező döntés született, ezeket az alábbiakban ismertetjük.

Szolgáltatásfejlesztés

Piacfelújítás

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése Harkány térségében pályázaton 109 996
726 forintot nyert a város. A pályázat a megfizethető,
fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb
hozzáférés biztosítását célozza meg, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat is. A megvalósításba az öt, összesen 6546
főt ellátó praxist is bevonták.

Piacfejlesztésre és őstermelői piac kialakítására 299 947
648 forint támogatást nyert az önkormányzat a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében kiírt
pályázaton. A tervek szerint az új kistermelői piac épülete a Bajcsy-Zsilinszky utca és a piacteret összekötő gyalogos szakaszra kerül. Az épület fedett nyitott, favázas
szerkezetű létesítmény lesz. Alatta az árusítóterek flexibilisen átrendezhetőek vagy megszüntethetőek – annak
érdekében, hogy az épületet időszakosan más funkcióra
(például gyerekjátszóra, vendéglátói kitelepülésre) is fel
lehessen használni. A meglévő, de már rossz állagú gazdasági épületet teljesen felújítják, a belső terekből raktárakat (hűtött raktárakat), vendégek és dolgozók számára vizesblokkokat, irodákat alakítanak ki. A harkányi
piac felújításának a közösségi és helyi termelői célokon
túlmenően – az elhelyezkedéséből fakadóan – kiemelt
turisztikai célja is van. Új zöldfelületeket alakítanak ki,
ami esztétikai szempontból is vonzóbbá teszi a piacot. A
fásítással, illetve a kerítéssel a piaci terület vizuálisan is
elkülönül majd a balesetvédelmi szempontból aggályos
buszmegállóétól.
A környezettudatos fejlesztés jegyében a szelektív hulladékgyűjtést és hulladék-újrahasznosítást is lehetővé
teszik komposztáló kialakításával. A tervezéssel érintett
területen a jelenlegi szennyvíz- és ivóvíz-, valamint a teljes áramhálózatot fel kell újítani az új beruházási elemek
megfelelő kiszolgálása miatt. Emellett új térvilágítási
rendszert is építenek, egyebek közt biztonságtechnikai, balesetvédelmi
valamint turisztikai
szempontok miatt.

Ipari park
A központi üdülőövezettől távol, a város északi határában barnamezős rekonstrukció által alakítanak ki új
iparterületet. Az új vállalkozások indításához és meglévők fejlődéséhez a város jó feltételeket tud kínálni a –
jelenleg valamivel több mint 30 százalékában kihasznált
– volt gépállomás területén kialakítható ipari övezettel.
Most a közművek egyeztetése zajlik, a projekt lezárása
2019-ben várható. A benzinkút melletti gépállomás területét tíz darab, háromezer és ötezer négyzetméter körüli telekre osztják, és közművesítik – mondta Albrecht
Ferenc. A műszaki osztály vezetője a vasút és a Munkácsy utca közötti városrészre mutatva hozzátette, az ipari
park aszfaltburkolatú utat is kap, mely a teljes területén
körbe fog vezetni. A közművesítés során a szennyvíz-,
csapadékvíz-elvezetés, gáz-, erősáramú- és gyengeáramú hálózat kiépítését valósítják meg a 392 millió forintos, száz százalékban támogatott pályázatnak köszönhetően. Egy nagyobb, mintegy 12 ezer négyzetméternyi
területet az ipari parkba költöző Városgazdálkodás fog
használni, aminek kétszintes irodaépülete is itt kap helyet. A városvezetés elsődleges célja a felosztott és ipari
célra kialakított terület hosszabb távra bérbeadása, így a
bérlőnek akár lehetősége adódhat a pályázat során
nem érintett, meglévő épületek
felújítására is.
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Bölcsőde- és óvodafejlesztés
Az ellátási területen nem működik három éven aluli gyermekek napközbeni elhelyezését szolgáló intézmény vagy
szolgáltatás, az óvoda Harkány város és a hozzá tartozó
környező kis települések egyetlen nevelési intézménye.
A bölcsőde létrehozásával a városban eddig nem elérhető szolgáltatás, intézmény létesül, várhatóan szeptemberre. Még idén átalakítják az óvoda északi szárnyát,
hogy az szeptembertől fogadni tudja a bölcsiseket. Harkány önkormányzata a feladatra 104 millió forint támogatást kapott a TOP pályázatok keretéből. A jelenlegi két
csoportszobát magába foglaló északi épületrész helyén
kerül kialakításra a bölcsődei rész – mondta Albrecht Ferenc. A projektre fordított összegnek durván a fele építési beruházás, a másik fele pedig eszközbeszerzés, ami
a bölcsődei eszközök, játékok mellett magában foglal
például egy kisbuszt is – tette hozzá. Az átalakítás során
több bejáratot is kap a jelenleg a Csiga és a Méhecske
csoport szobáit magába foglaló épületrész, miközben
térburkolattal több irányból – a Dankó Pista utcából és a
Kölcsey tér felől is – kényelmesen megközelíthetővé teszik. A szárnyat két bölcsődei szobára osztják, és helyet
kap többek között egy eszköztároló, babakocsitároló, a
vizesblokkot pedig teljesen új berendezéssel látják el.
A legkisebbekkel való munkát egy átadó gyermeköltöző
és pelenkázó is segíti majd. A projekt során – a gyermekek
biztonságos felügyeletét szem előtt tartva – kialakítanak
egy zöldövezettel valamint burkolt felülettel egyaránt ellátott játszó-napozó teraszt is. Mint Kanizsai-Tóthné Szíjártó Anikó, az intézmény vezetője elmondta, a bölcsőde
a jelenlegi intézményi rendszer keretein belül fog működni. Az átalakítás után a legkisebbek számára elkészült termek két csoportban hét-hét, összesen 14 bölcsis
fogadását teszik majd lehetővé. Ez nem lesz befolyással
az óvoda rendes létszámára, amely jelenleg is 170 apróságot gondoz. Az óvodás Csiga és Méhecske csoport az
épület korábban már felújított, jelenleg kihasználatlan
szárnyába fog átköltözni.

Megújuló terek a művelődési házban
Csaknem 19 millió forintot nyert az önkormányzat az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
keretében kiírt pályázaton. A támogatás összege a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseire fordítható.
A közeljövőben tehát a művelődési ház nem kihasznált
termeiből oktató- vagy foglalkoztató tereket alakítanak ki, illetve a meglévő termeket korszerűsítik. Továbbá a művelődési ház új informatikai eszközöket is kap.
Mindezek lehetővé teszik majd a további két, a harkányi
önkormányzat által elnyert EFOP pályázat színvonalas
megvalósítását. Az egyik ezek közül az a két évig futó
projekt, amelyre több mint 247 millió forint támogatást
nyert a város térségi, közösségmegerősítő programok és
szolgáltatások megvalósítására. Emellett pedig 156 millió
forintot fordíthatunk – az Esély otthon pályázatnak köszönhetően – a fiatalok elvándorlásának megakadályozására. Ebből az összegből a projekt keretében megújul a
már több mint tíz éve kihasználatlan és leromlott állapotú Herendi üdülőtelep, valamint ifjúságfejlesztő programokkal, életpálya-tervezést elősegítő szolgáltatásokkal,
elhelyezkedéssel kapcsolatos segítségnyújtással támogatják a 18 és 35 év közötti fiatalokat három éven keresztül. A „Harkányban élni jó! – Esély Otthon Harkányban”
elnevezésű program elsődleges célja az, hogy a harkányi fiatalokat a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz,
igényekhez illeszkedő jövőkép kialakításával helyben
tartsa. Először öt mentor felméri azokat az igényeket,
amelyek a helyben maradást elősegítik, majd önismereti, álláskeresési tréningekkel támogatják a sikeres elhelyezkedésüket. A programban résztvevők ösztöndíjszerű
támogatást kapnak, illetve a lakhatásukat is támogatják.

Újabb egymilliárdos fejlesztés a fürdőben
Hamarosan folytatódik a Harkányi Gyógyfürdő fejlesztése. A tervek szerint jövőre két – egy szabadtéri és egy
fedett – medencét alakítanak ki, így a vendégek számára
a téli hónapokban is elérhetővé válik az élményfürdőzés.
Több wellness- és élményelem, két beltéri csúszda, sodrófolyosó, mászófal, családi csúszda, pezsgőfürdő, nyakzuhanyok, hidromasszázs fülke, ugrálóhely is szerepel a
tervekben. A III-as medence rekonstrukcióját, valamint a
wellness szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztést a tervek szerint 2018 végére kell befejezni. Már megérkezett
a fejlesztési terület építési engedélye is, így a kivitelező kiválasztására kiírták a közbeszerzési pályázatot.
Előreláthatólag tavasszal meg is kezdődhetnek a munkálatok. A beruházás a kormány fürdőfejlesztés céllal nyújtott
egymilliárd forint összegű támogatásából valósul meg.
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SIKERES PÁLYÁZATOK A
GYÓGYFÜRDŐKÓRHÁZBAN
Az elmúlt évben több, az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében kiírt felhívásra adott be
pályázatot a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház. Ezek közül eddig hármat bíráltak el, és mind a
három támogatást kapott. A projektek közül kettő már
2018-ban lezárul, egy pedig áthúzódik a 2019-es évre.
– Az elnyert támogatási összeg több száz millió forint,
a fejlesztések tervezésénél szem előtt tartottuk a beruházások egymásra épülését és komplexitását – tájékoztatott dr. Péter Iván, a gyógyfürdőkórház főigazgatója.
Több mint 24 millió forinttal támogatja a kormány a
gyógyfürdőkórház nővérszállójának korszerűsítését.
A támogatásból az évek óta nem üzemelő épület energetikai felújítását (nyílászáró csere és homlokzati szigetelés) tervezik.
– Tapasztalataink alapján az elmúlt években emelkedett
az érdeklődés a harkányi kezelések iránt. A határmenti együttműködésnek köszönhetően pedig jelentősen
megnőtt a kereslet az olcsó, alacsony komfortú szállók
iránt, valamint a járóbeteg-ellátás alkalmával a gyógykúrák iránt – mondta a főigazgató.
Péter Iván kiemelte: hosszú távon a felújított nővérszálló
kiadásával extra bevételekhez jutna a kórház, mely további fejlesztésekre is alapot képezhet. További – a helyi
gazdaságra gyakorolt – hatása a fejlesztésnek, hogy a

helyben megtartott munkahelyek számát is megemelné, illetve az ide látogató egyre több vendég, turista és
beteg többletbevételt fog generálni a helyi vállalkozásoknál is.
A közeljövőben két fontos, a betegellátás színvonalát
érintő korszerűsítés is megvalósul a gyógyfürdőkórházban, az EFOP pályázat keretében elnyert több mint 180
millió forint támogatásból. Elektronikus betegazonosító rendszert építenek ki, valamint a hálózati vízellátó
rendszer fertőtlenítését központilag biztosító Legionella
vízszűrő berendezést telepítenek, illetve érintésmentes
szappanadagolókat helyeznek el. A jelenlegi kézírásos,
sérülékenyebb, papíralapú kezelőlapokat hamarosan a
betegre erősített adathordozók (karszalagok) váltják fel.
– A betegbiztonságot érintő „nemkívánatos” események, ellátási hibák jelentős része kommunikációs hibákra vezethető vissza. Az új, digitális rendszerrel a kezelőorvosok pontos információkat láthatnak a páciens
jelenlegi állapotával, legutóbbi állapotváltozásaival, folyamatban lévő terápiáival, legutóbbi vagy potenciálisan
felmerülő változásaival kapcsolatban – hangsúlyozza
Péter Iván.
További 144 millió forint támogatást kapott a kórház
egy sikeres EFOP-pályázatnak köszönhetően, amelyet
emberi-erőforrás fejlesztésre használhat az intézmény.
A projekt keretében három szakápoló felvételét tervezik, illetve úgynevezett mobil-teamek alakításával
a köz- és humán szolgáltatásokban dolgozók szakmai
képzettsége javul, motivációjuk nő, illetve szolgáltatási
kapacitáshiányok is elkerülhetővé válnak.

ÚJ, RADIOLÓGIAI
BERENDEZÉST VÁSÁROLNAK
A mozgásszervi rehabilitáció osztályainak, valamint a természetes gyógytényezőket alkalmazó
krónikus belgyógyászati, a kardiológiai rehabilitációs, illetve az aktív reumatológiai osztálynak a
munkáját fogja segíteni az az emelt szintű radiológiai ultrahang berendezés, melynek beszerzésére 31, 5 millió forint pályázati támogatást nyert a
kórház. Az eszközbeszerzésnek köszönhetően a
helyi és a térségben élőknek nem kell Pécsre beutazniuk egy-egy vizsgálatért. A fejlesztés által
lefedett ellátási terület lakosságszáma 300 ezer
fő, ennyi embert érinthet a változás. Az eszközzel
panorámaképek készíthetők, illetve fuzionálja az
ultrahang és a CT képeket, így több vizsgálat helyett akár egy ultrahang vizsgálat már megoldást
jelenthet. Ennek eredményeképpen rövidülhetnek
a vizsgálati idők, így csökken a betegek várakozási ideje, összességében pedig a kórházi ellátásban
töltött idő is. Az eszköz moduláris kialakításának
köszönhetően a jövőben továbbfejleszthető a berendezés. (bama.hu)
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JANUÁR VÉGÉIG ÉRVÉNYESEK A
TAVALYI PARKOLÓBÉRLETEK

A HARKÁNY KÁRTYÁT IS
CSERÉLNI KELL JANUÁRBAN

Január utolsó napjáig érvényesek a 2017-es harkányi
parkolóbérletek – emlékeztet Márton
Béla. A parkolási iroda vezetője hozzáteszi, az idei bérletek változatlan áron és
kedvezményekkel vásárolhatóak. Több
mint 1200 parkolóbérlet jár le január
utolsó napjával. Az irodavezető kiemeli: az idei bérlet kiváltásához a jármű forgalmi engedélyére van szükség. A parkolási engedélyek kiadása
folyamatos, a teljes árú éves bérlet
13 ezer forint, de az állandó harkányi
lakcímmel rendelkező személyek vagy vállalkozások kedvezményes vásárlásra jogosultak. Emellett a
bérletek kedvezményi rendszere és az együttműködési
megállapodások nem változtak, így az, aki Siklóson kedvezményes bérletet váltott ki, Harkányban is jogosult az
idén is változatlan árú, mindössze 4000 forintos éves
plakett vásárlására. Ez a kedvezmény továbbra is kölcsönös a két város között, így a harkányiak is olcsóbban
parkolhatnak Siklóson – de mindkét településen fontos
feltétel a saját városban már kiváltott ez évi kedvezményes bérlet bemutatása.

Nagyüzem van a harkányi parkolóirodában. Az iroda
szolgáltatásai keretében nemcsak az idei parkolóbérleteket lehet kiváltani, hanem
itt készülnek a kedvezményes
belépőjegyekhez
szükséges,
helyi lakosság számára igazolást nyújtó kártyák is. A harkányi
állandó lakcímmel rendelkezők
a Harkány-kártyájuk felmutatásával 2018-ban is 50 százalékos
kedvezményre feljogosító fürdőbelépővel vehetik igénybe a harkányi strand szolgáltatásait. Mindemellett februárban és márciusban
még kedvezményesebben térhetnek be a gyógyfürdőbe.
A képviselő-testület a novemberi ülésén szavazott arról,
hogy ezen a télen is támogatja az állandó lakcímmel rendelkező helyiek belépőjét a február elsejétől március végéig tartó időszakban. A belépő ezen időszak alatt 300
forint lesz, a kedvezmény igénybevételéhez a lakcímkártyát kell felmutatni. Az önkormányzat a jövő évi költségvetés terhére jegyenként további 300 forintot biztosít a
fürdő részére.

ISMÉT SIKERES VOLT A
CIPŐSDOBOZ AKCIÓ

LENYŰGÖZŐ FELVÉTELEK
KÉSZÜLTEK HARKÁNYRÓL

Minden eddiginél több harkányi és Harkány környéki felajánlás érkezett a Batthyány-Than Alapítvány és a Harkányi Turisztikai Egyesület által életre hívott karácsonyi
Cipősdoboz Akcióra. Egy hónapon át, december 20-ig
várták az ajándékokat a gyűjtőpontokon, ahol napról
napra szépen gyarapodtak a játékok, ruhák, könyvek,
édességek és tartós élelmiszerek. Számos olyan felajánlás is érkezett, melyet már becsomagolva és felcímkézve
adtak át. Az akció kezdeményezői karácsony előtt hivatalosan is átadták az ajándékokat Győrmárton Józsefné
Juditnak, a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
harkányi családsegítő munkatársának. A helyi és környékbeli rászorulóknak és nagycsaládosoknak címzett
adományok célba érésében a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nkft. működött közre. A Turisztikai Egyesület munkatársai pedig a harkányi óvodásokat
lepték meg ajándékokkal teli dobozokkal.

Madártávlatból, 60-100 méter magasságból készült
panorámaképeken csodálhatjuk meg Harkányt. A View
Panorama által készített légi felvételek segítségével tíz
panorámaképen láthatjuk a várost. A földi felvételekről
pedig a sportcsarnok, az általános iskola, a gyógyfürdő
és a nemrégiben átadott gyermekvilág, a Tourinform
iroda, a Thermal patika, valamint a HPC, az orvosi rendelő, és azok környezete is megtekinthető. A képek megnézhetőek a harkany360.hu internetes oldalon. További
fotók is születnek, amint visszatér a jó idő. A Harkányi
Turisztikai Egyesület megbízásából készült panorámaképekkel virtuális túrát tehetünk a városban. Megtekinthetjük a hoteleket és éttermeket is, amelyeket kívülről és
belülről is folyamatosan fotózni fognak a készítők, hogy
minél több hozzánk érkező vendég egy előzetes virtuális
kirándulás révén ismerkedhessen meg a vendéglátóhelyeinkkel illetve városunk látványosságaival.
Január 16-án otthonában, illetve a szociális otthonban
köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából városunk két szépkorú lakosát - Benedek Sándort, illetve Ózdi Kálmánné Erzsi nénit - Baksai Endre Tamás
polgármester Remmert Ferenc
alpolgármester társaságában.
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A tavalyi mintegy hetven program után jövőre pályázat is segíti a városi rendezvények szervezését, tárházát
– az új elemek mellett már eddig is meglévőket színesítve. Kétszáznál is több eseményt tartogat Harkány
számára 2018. Az idei fellépők egy része már korábban nyilvánosságra került. Az elmúlt esztendőről és
az idei tervekről Herendi Ferencet kérdeztük.
– Azt gondolom, hogy sikeresnek
mondhatóak azok a rendezvények,
amelyeket nem mosott el az időjárás – szögezte le a művelődési ház
vezetője. Az igen jól sikerült Lecsófesztivál direkt a helyieknek szólt, és sikeresnek értékelhető a gasztronap is.
A Szüreti Fesztiválról a rossz idő ellenére is kedvező vis�szajelzések érkeztek. Idén újdonság volt a csütörtökönkénti szabadtéri mozi, amit eleinte kevesebben kerestek
fel, de később a padok adottságai ellenére is teltházassá
nőtte ki magát – és a rendszeresen kilátogatók már plédekkel, székekkel érkeztek. Ezeket a programokat mindenképp megtartjuk jövőre is – szögezte le a szervezésért felelős intézményvezető.
– Ha elindul a sétány felújítása, a programok zöme a művelődési ház előtt kaphat teret – mutatott a Zsigmondy
sétány projektjére, mely várhatóan tavasszal veszi kezdetét. A hangfürdők, esti mozik és a fellépések számára
azért is kedvező az ideiglenesen kialakításra kerülő, művelődési ház előtti rendezvénytér, mert rossz idő esetén
be lehet hozni a programokat a művelődési házba, hiszen ott minden adott: a büfé, színpad, mosdók – jelezte
az intézmény vezetője.

azt szeretné, ha a
fesztivál most is
ott kerülne megrendezésre. Úgy
érzi, hogy a hozzá
fűzött reményeket a rossz idő
ellenére is biztosította ez a tér.
Mint
kiemelte,
szép gesztus volt
az ide érkező turisták részére, hogy a városvezetés ingyenessé tette a fesztivál idejére a parkolást. Emellett a
régi helyszín, a Kossuth utca lezárása sem jelentett többletköltséget a buszok elterelése miatt.
– Amellett, hogy sokkal olcsóbb ennek a rendezvénytérnek a kialakítása, mint a főutcán, a fesztivál szempontjából sokkal élhetőbb is. Nem összevissza jönnek az emberek, hanem megvan mindennek a helye – értékelt az
igazgató.
A város lakosságától is pozitív visszajelzés érkezett: a
rossz idő ellenére sokan azt mondták, hogy ennek fesztiválhangulata, igazi harkányi „feelingje” volt. Ami a városban élőknek a legjobban tetszett, hogy nincs lezárva
a belváros, zavartalanul tudnak közlekedni – tette hozzá.

Több új rendezvény jön 2018-ban

– Mindenképp lesz egy új nyári programelem, azért, hogy
az itt lévők minden nap kapjanak valamit. Szerdánként
szeretnék egy olyan programsorozatot csinálni, mellyel
bemutatjuk Harkány kulturális értékeit. Az újonnan alakult művészeti és kulturális egyesület tagjai bemutatkoznának a közönségnek, így egyebek mellett a Harka
Dalkör, a nyugdíjasklub és a Harka Táncegyüttes vagy az
ifjúsági fúvószenekar is bemutatná hagyományait.
Még egy nagyszabású dologra készülünk, ami tervezési
szakaszban van. A Big Band és az Ifjúsági Fúvószenekar
egy új formációt hozna létre, amely kérésemre egy street
band vagy brass band lenne. Azt szeretnénk, ha egy héten többször végigmennének a város vendéglátóhelyein,
és ott megállva szórakoztatnák a vacsorázó közönséget.

Egy új pályázat is hoz programokat

Most alakítják ki azokat a programokat is, amelyek egy
nemrég elnyert pályázat révén valósulhatnak meg.
A több mint 150 rendezvény között olyanok is körvonalazódnak, mint az ifjúságot megszólító Harkányi Fiatalok
Klubja, vagy munkakeresők részére vállalati workshopok. Példaként Herendi Ferenc megemlítette a partneri
együttműködés keretében szerveződő pécsi látogatást,
ahol a sörfőzde HR- illetve helyi igazgatója tart egy előadást és mutatják meg a gyártás folyamatát. A pályázat
köré szerveződő programok között lesz például Való
Világ Műhelymunka is, ahol a többi település városgazdálkodásánál lévő helyi termékek előállításának munkafolyamatát mutatják be, és lesz lehetőség azok gyakorlására is.
– Olyan programokat szeretnénk létrehozni, amiknek van
haszna is – fogalmazott az intézményvezető, hozzátéve:
szempont, hogy az esetleges álláskeresők arra fordíthassák a megszerzett tapasztalatokat, hogy az megkönnyítse a munkába állást, illetve be tudjanak annak világába
illeszkedni. Mint jelezte: az új elemként jelentkező és a
meglévőket színesítő programokkal – tekintettel az ifjúságra is – szeretnének odafigyelni arra, hogy az valóban
érdekelje a célközönséget.

Bevált a Szüreti Fesztivál régi-új helyszíne

– A turistáknak szól, de a helyi igényeket is igyekszünk
kielégíteni a Szüreti Fesztivállal – mondja Herendi Ferenc. A program remekül illeszkedik abba az elképzelésbe, ami szerint az idegenforgalmi szezont minél inkább
igyekszünk kitolni, minden nap valami pluszt adni a
környező településekhez képest. Valamint kiváló alkalom arra, hogy megismertessük a várost azokkal, akik
még nem jártak itt. A Bajcsy-Zsilinszky utcai helyszínnel
kapcsolatban a művelődési ház első embere leszögezte:
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KÖZVETLEN BUSZJÁRATOK, TÖBB HATÁRÁTKELŐ –
KOMOLY FEJLESZTÉSEKRŐL EGYEZTETNEK ESZÉKEN
A magyar-horvát határmenti kapcsolatok, a gazdaság és a turizmus élénkítését tervezik kormányzati valamint szakmai szinten Baranyában és Eszék-Baranyában a szakemberek. Az egyeztetés következő helyszíne a február 5-6-i kétnapos eszéki
fórum, amelyet a Pannon ETT (Európai Területi Társulás) szervez. Baranyában, a horvát határ mentén mindig fontos szempont
volt egymás megismerése, az együttműködések lehetséges területeinek felkutatása.
A horvát-magyar területfejlesztés jelenéről és jövőjéről tanácskoznak a szakemberek, a programot szervező Pannon
ETT igazgatója, dr. Göndöc András azt mondja: fontos, hogy több területen is egyeztessenek a felek.
– Határmenti megyeként Baranya sok éve dolgozik a horvát-magyar kapcsolatok javulásáért, fejlesztésekért, sikerekért; sokféle módon próbáljuk életben tartani a kapcsolatokat: egyebek közt személyes ismeretségeken, rendezvényeken keresztül, testvérmegyei kapcsolatok révén – fogalmaz Göndöc András. Ez idő alatt számos kérdés merült fel,
ami szükségessé teszi, hogy magasabb szintre emeljük az együttműködést. Ezért szervezünk közös fórumot, hogy
elmondjuk, hol tartunk, hova készülünk, találjunk közös pontokat, közös fejlesztéseket, csökkentsük a párhuzamosságokat. Innét jött az ötlet, hogy Eszéken legyen egy nagyszabású konferencia, ahol az összes horvát és magyar megye,
határmenti térség ismertesse a területfejlesztési problémákat, lehetőségeket, és közösen vázoljunk fel egy jövőképet
– emeli ki az igazgató.
Kormányzati szinten is képviselik a két országot, így várhatóan olyan rég várt fejlesztések is közelebb kerülhetnek a
megvalósuláshoz, mint a közösségi közlekedés helyreállítása Pécs és Eszék között, a Dráva–Mura mentén a határátkelőhelyek számának növelése, a gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok intenzívebbé tétele. A szervezők azt
remélik, hogy a hivataloson túl a baráti kapcsolatok is erősödhetnek, amelyek hosszú távon biztossá teszik, hogy a két
térség, a kontinentális Horvátország, és a dél-dunántúli régió megyéi intenzíven együttműködjenek.
A konferencia egyik témája az autóbuszközlekedés visszaállítása Pécs és Eszék között, ami nem csak ötlet szintjén
létezik. A Pannon ETT már a megvalósításon dolgozik. Nagy Csaba Baranya megye közgyűlési elnök, a Pannon ETT
elnöke fontosnak tartja, hogy a két régióközpontot, a baranyai megyeszékhelyet és Eszéket ismét menetrend szerinti
járatok kapcsolják össze.
– A fürdőváros fontos számunkra, gyógyfürdője országosan is kiemelkedő, nem véletlen, hogy a harkányi gyógyvíz
és fürdőkultúra a Baranya Megyei Értéktár része. A régióközpontok autóbusszal összekapcsolását több útvonalon
tervezzük, a tervek szerint az egyik Harkányt is érinti. A buszközlekedés visszaállításával nem titkolt célunk, hogy a
város turisztikai forgalmát is fellendítsük – fogalmaz.
A menetrend szerinti járatot pályázati forrás bevonásával indítaná el a Pannon ETT. Fenntartható üzemeltetési konstrukcióban gondolkodnak, megfizethető jegyekkel és különféle kedvezményekkel. A tervek szerint két, járat lenne,
reggel és délután, az év minden napján. A pályázati anyag már elkészült, jelenleg a források felkutatása folyik.

MI AZ A PANNON ETT?

A Pannon Európai Területi Társulást 2010-ben
alapították, célja a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése a horvát – szlovén – magyar határszakaszon, a közös történelmi kapcsolatok és együttműködés újbóli fellendítése
annak érdekében, hogy a határmenti területek
gazdasági együttműködése is megvalósulhasson. Horvátország uniós csatlakozását követően lehetővé vált a helyi önkormányzatok és
zsupánságok csatlakozása a Pannon ETT-hez.
A társulás célja, hogy generálja a határokon
átívelő fejlesztéseket, valamint koordinálja
megvalósulásukat. Működési területe Magyarországon Baranya, Somogy és Zala megye,
horvát oldalon Verőce-Drávamente, Szlovénia
területén területén a Muravidék. A Társulásnak jelenleg 57 tagja van, elnöke Nagy Csaba,
a Baranya megyei közgyűlés elnöke, igazgatója
dr. Göndöc András megyei főjegyző. Mindketten elkötelezettek a határmenti régió fejlesztéséért, rengeteget tettek és tesznek Baranya megye
és az egész déli határszakasz fejlesztéséért.

PÉCS

HARKÁNY

Országha
tár

ESZÉK
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HARKÁNYI

2018

2018.02.02.
2018.02.03.
2018.02.10.
2018.02.10.
2018.02.11.
2018. 02. vége
2018.03.09.
2018.03.10.
2018.03.10.
2018.03.15.
2018.03.24.
2018.03.30.
2018.03.31.
2018.04.13.
2018.04.30.
2018.05.05.
2018.05.26.

2018.06.16.
2018.06.20.
2018.06.21.
2018.06.22.
2018.06.23.
2018.06.27.
2018.06.28.
2018.06.29.
2018.06.30.
2018.07.04.
2018.07.05.
2018.07.07.
2018.07.11.
2018.07.12.
2018.07.14.
2018.07.14.
2018.07.19.
2018.07.20-22.

PROGRAMNAPTÁR

2018.05.27.
2018.06.01.
2018.06.08-10.
2018.06.16.

Író- Olvasó találkozó
SZMK Farsang
Éjszakai fürdő
Harka Farsang
Téltemető
Harka Bál
Harkány Városi Nőnap
Tavaszi feltöltődés
Éjszakai fürdő
Nemzeti Ünnep
IV. Tavaszköszöntő
Húsvéti játszóház
Éjszakai fürdő
Éjszakai fürdő
Májusfa állítás
Anyák napi fürdőzés
Gasztrokulturális
Családi Nap
Gyereknapi strandfürdő
Májusfa kitáncolás
Jézus Szíve Búcsú
NyárON Nickelodeon

2018.07.25.
2018.07.26.
2018.07.28.

Hangfürdő
„„Harkány értékei”
Szabadtéri Mozi
Zenés éjszakai fürdő
Hangfürdő
„„Harkány értékei”
Szabadtéri Mozi
Zenés éjszakai fürdő
Hangfürdő
„„Harkány értékei”
Szabadtéri Mozi
Hangfürdő
„„Harkány értékei”
Szabadtéri Mozi
Hangfürdő
NyárON Nickelodeon
Szabadtéri Mozi
XXV. Harkányi
Fürdőfesztivál
„„Harkány értékei”
Szabadtéri Mozi
Csúszdabajnokság

– www.harka

A kiemelt események éjsz
Harkányi Gyógy- és Strandfürd
A szervezők a műsorválto
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2018.07.28. Hangfürdő
2018.08.01. „„Harkány értékei”
2018.08.02. Szabadtéri Mozi
2018.08.03-05. JOOLA nemzetközi veterán
asztalitenisz kupa
2018.08.04. Hangfürdő
2018.08.04. Coca-Cola Strandparty
2018.08.08. „„Harkány értékei”
2018.08.09. Szabadtéri Mozi
2018.08.10. Zenés éjszakai fürdő
Hangfürdő
2018.08.11.
NyárON Nickelodeon
2018.08.11.
2018.08.16. Szabadtéri Mozi
2018.08.18-20. Harkányi Hosszúhétvége
2018.08.20. Nemzeti Ünnep
2018.08.25. Markovics János
Emlékverseny
2018. 08. 31.- XXIV. Harkányi Szüreti
Fesztivál
09.02.
2018.09.15. Egészségnap
Idősek Világnapja
2018.10.01.
2018.10.06. Aradi Vértanúk

2018.10. eleje Októberfeszt
2018.10.13.
Éjszakai fürdő
2018.10.13.
II. Lecsópárbaj
2018.10.23.
Nemzeti Ünnep
2018.11. eleje Harkányi Szabadegyetem
2018.11. eleje Horvát est
2018.11.10.
Éjszakai fürdő
2018.11.11.
Márton Nap
2018.11. közepe Tenkes Sakk Kupa
2018.11. vége Galambkiállítás
2018.11.24.
Alapítványi Bál
Adventi
Harkányi Advent
hétvégéken
2018.12. eleje Mikulás Kupa
2018.12.08.
Éjszakai fürdő
2018.12. közepe Thermal Kupa
2018.12.29.
Éjszakai fürdő
2018.12.31.
Szilveszter

anyfurdo.hu –

zakai fürdőzések, melyek a
dőben kerülnek megrendezésre.
oztatás jogát fenntartják!

információ:
lis és Sportközpont

oldalán.

január
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fotó: Kótány Jenő
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Új kezdeményezés a városban
- betlehemezés

December 23-án 9 harkányi gyerek – kicsik, nagyok egyaránt – elindultak betlehemezni. Első útjuk Terehegy felé
vezetett. Ott megvendégelték őket. Örömmel indultak
tovább a többi helyre. Útjuk során eljutottak a plébániára, szállodákba, saját tanárukhoz és természetesen családjaik otthonába is. Összesen tizennégy helyen jártak,
mind a tizennégy családnál nagyszerűen szerepeltek. Ezzel a jó szerepléssel járt a jutalom is: sok cukrot, csokit
és egyéb finomságot kaptak. Ezzel egy nagyon kedves
élményt is átéltek. Ez a kilenc gyerek azért indult el betlehemezni, hogy visszahozza Jézust az emberek házába
és szívébe. A kilenc gyermek neve: Béda Zsófia, Biliczki
Ádám, Kovács Félix, Barkó Márton, Bagó Sára, Baksai
Tamás, Barkó Kincső, Biliczki Bianka, Saághy Zoltán
Írták: a résztvevők
A 4. osztályos gyermekeknek eszébe jutott, hogy mi lenne, ha ismét felelevenítenék a betlehemezést Harkányban: úgy, mint szüleik gyermekkorukban. A szülők támogatásával nagy örömmel láttak neki a megvalósításnak.
A betlehem, amit a házakba bevittek, az ő kezük munkája. Tizennégy családhoz tértek be, és vitték az angyalok
üzenetét: „Dicsőség a mennyben Istennek, békesség a földön az embereknek!”. Nagyon köszönjük a befogadóknak a szeretetteljes fogadtatást. A gyerekeknek pedig háRonta László
lával tartozunk a páratlan élményért!
esperes-plébános

JANUÁRI MISEREND A
HARKÁNYI RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
Hétfő: nincs szentmise
Kedd, szerda, csütörtök, péntek,
szombat, vasárnap: 17:00
Vasárnap: ünnepi szentmise 10:30
Január 28-án lesz a Karitász Farsang.

Bartos Judit és Lencz György

			

2017. november 22.

HÁZASSÁGOT

Varga Eszter és Horváth Zoltán

		

2017. november 24.

KÖTÖTTEK

Trajcsik Anett és Haraszti Viktor

			

2017. december 8.

Vágó Vivien Aida és Priskin Krisztián László

2017. december 11.

Varga Zsuzsanna és Szabadi László 			

2017. december 15.

Kehi Fruzsina		

2017. november 8.

Tankó Ferenc		

2017. november 14.

Hegedüs Noémi

2017. december 6.

Domokos Dániel

2017. december 11.

Domokos Tamás

2017. december 11.

Farkas Viola		

2017. december 11.

Imre Mihályné		
Pásztor Márta		
Fődi Mátyás		
Dr. Szilágyi Imre
Ürmös Mátyás		
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2017. november 3.
2017. november 5.
2017. november 19.
2017. december 21.
2017. december 29.
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HARKÁNYI KARATÉSOK A
VILÁGBAJNOKSÁG DOBOGÓJÁN
Két harkányi karatés is dobogóra állt a tavalyi világbajnokságon. Zeller Dávid és Zeller Alex az ifjúságiak közt az első illetve a harmadik helyen
végzett az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban megrendezett 25. SKDUN Shotokan
Karate és 10. Kohai Kupa Utánpótlás Világbajnokságon. A harkányi karate történelme a
nyolcvanas évek közepére nyúlik vissza. Kezdetben a művelődési ház volt az eredményes
hazai versenyekre felkészülés otthona, majd
néhány év kihagyással, a kétezres évek elején folytatódtak az edzések, amiket jelenleg
heti két alkalommal, az iskola sportcsarnokában tartanak. A Tonte-Do Shotokan Karate SE
2017. évi szereplése két világbajnoki dobogós helyezést
adott városunknak. A kilenc éves Zeller Alex és Zeller
Dávid, valamint a 11 éves Morva Áron, és az immáron
felnőttek közé lépő Krutek Botond áprilisi diákolimpiai
szereplésükkel is kitűntek. Akkor az ikrek kategóriáikban két első és egy harmadik, Áron negyedik, Botond
első és harmadik helyezést ért el – mondta el Tonte
Gyula, a harkányi karatékák edzője. Tavaly októberben hazánkban rendezték a világbajnokságot. A SKDUN
World Shotokan Karate Championships and World Kohai
Cup rendezvénynek Eger adott otthont: 1200 versenyző
mérte össze tudását. A harkányiak kategóriájában több
tucat sportoló indult, végül Zeller Dávid a dobogó első,
Zeller Alex a harmadik fokára állhatott fel. Szintén Egerben került sor a tavalyi év utolsó versenyére: tizenhárom
érmet hozott a verseny a harkányi karatésoknak.
A Shotokan Karate Stílusszövetség országos bajnokságán az öt arany, három ezüst és öt bronzéremből Zeller
Dávid két aranyat és egy ezüstöt szerzett, Zeller Alex egy
arany, egy ezüst és egy bronzéremmel a nyakában tért
haza, Zeller Rebeka a dobogó harmadik helyére állhatott
fel. Morva Áron két arannyal és egy bronzzal lett gazdagabb, Orbán Eszter egy ezüst, Petruska Eszter pedig
egy bronzéremmel büszkélkedhet. Krutek Botond a versenyen harmadik helyezést ért el. (szerző: HH)

Az elmúlt év végén – a hagyománynak megfelelően december 29-én, Tamás napján – immár 46. alkalommal
rendezték meg a bakancsos túrát, amelyen ezúttal, minden eddigi rekordot megdöntve, 120 természetbarát vett
részt. A túrázók körében a számtalan harkányi mellett
– szüleinek hála – egy pár hónapos csecsemő is ott volt,
s személyében – még ha szavak nélkül is – a legifjabb barangoló tette le a „fősámán” (Mayer
Ferenc tanár úr) előtt az újoncok
számára kötelező esküt.
A túra a folyamatosan növekvő
számú ifjú résztvevőknek köszönhetően ezúttal a könnyebb
útvonalon (Siklós, Szolgáltatóház – Máriagyűd, majomketrec – kilátó – erdészház – Tenkes-tető, pihenő – Sugár pince
– Siklós) vezetett, mintegy 20
kilométeres távon.

KÖZEL 400 ÉREMMEL
GAZDAGODTAK
Az elmúlt évben 19 versenyen léptek rajtkőre a Harkányi
Diáksport Egyesület Úszószakosztályának versenyzői. Itthon és külföldön is igazán szép sikereket arattak, ugyanis
közel négyszáz éremmel gazdagították eddigi gyűjteményüket. Mint Nemes János vezetőedző elmondta, a már
rutinosnak számító versenyzők mellett a legifjabbak is
jól teljesítettek, s reményei szerint ez a szép sorozat idén
is folytatódik. Az úszók tavaly a legtöbb érmet Pécsett
gyűjtötték be – szám szerint 49-et –, míg a nyolc külföldi
megmérettetés közül a horvátországi Verőcén (Virovitica) sikerült a legtöbbször dobogóra állni.
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ELŐRÉBB SZERETNE LÉPNI
A FELNŐTT CSAPAT

ÚSZÓ HÍREK

A harkányi labdarúgócsapat az utolsó előtti helyen fejezte be a bajnokság őszi szezonját, a vereségek mellett
mindössze két győzelmet és két döntetlent ért el. Horváth József, az egyesület elnöke elmondta, a téli szünetben több új játékos is jött hozzájuk. Tamás Norbert
Drávaszabolcsról, Geczó Patrik Siklósról, Pápai Sándor
Pellérdről érkezett, valamint Horváth Attila újrakezdte.
Mint a vezető hangsúlyozta, a bajnokságban továbbra is
a cél a 11-12- 13. helyezés valamelyike, ami szerinte bőven
meglehet, hisz csak három pont a lemaradásuk a Bóly
vagy éppen az Ócsárd gárdájától. Az anyagi lehetőségeik miatt merészebb célokat nem fogalmazhatnak meg.
Horváth József elmondta, a téli szünetben ketten távoztak tőlük külföldi munkavállalás miatt: Hőnyi és Nagy,
akiket visszavárnak, ha úgy alakul a munkájuk. Az ősz
végén edzőt cserélt a fürdőváros csapata, a téli szünetben jelentették be, hogy Weinert Zsolt lesz az új edző
Harkányban. Horváth József hozzátette, azért választották a villányi kispadot elhagyó szakembert, mert ismeri
a város labdarúgását, volt már a csapatnak játékosa és
edzője is. A téli felkészülés során hat edzőmeccset játszanak, ha az időjárás engedi, valamennyit hazai pályán.
Az MLSZ műfüves bajnokságba pedig a korábbi sérülési
hullám miatt nem neveztek. A labdarúgáshoz kapcsolódik az a tízmilliós felújítási munka, ami TAO-pénzből
vette kezdetét az év elején a sporttelepen. Cserélik a pálya szélén lévő korlátokat, járda épül és labdafogó hálók
is kihelyezésre kerülnek. Ahogy az időjárás engedi, az
edzőpálya felújítása is megkezdődik. Horváth József az
egyesület nevében köszönetét fejezte ki a TAO-pénzeket
felajánló vállalkozóknak: a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.nek, a Harkányi Városgazdálkodási Zrt.-nek, a Polina
Trade Kft.-nek, az Ormánsági Szója Szövetkezetnek, a
Dá-vidok Bt.-nek, a Paréti Bt.-nek, a Krinor Bt.-nek, az
Orange 694 Bt.-nek, a Power Alarm Kft.-nek és a BonSec Kft-nek. Az egyesület volt a kedvezményezettje
a minden évben decemberben megrendezésre kerülő alapítványi bálnak, decemberi lapszámunkban már
megjelenítettük az ottani támogatók névsorát. Mint az
egyesület elnöke elmondta, 800 ezer forint gyűlt össze,
melyet a szakosztályoknak osztanak ki súlyozásos alapon. Az egyesület és a szakosztályok pedig a működési
költségeiket fedezik ebből.
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
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Harminchárom éremmel gazdagodtak a Harkányi Diáksport Egyesület (HDSE) úszói a Somogy megyei Barcson,
a hagyományosan megrendezett év végi úszóversenyen.
Az egyesület tavalyi utolsó versenyén 17 ifjú lépett rajtkőre, közülük Spándli Dominik és Sipos Dominik mind az
öt versenyszámban a dobogó legfelső fokán végzett.
A Sipos, Kuszinger, Fekete, Spándli által alkotott 4×50
méteres fiú gyorsváltó második lett, mindössze egy századdal lemaradva a győztes csapattól. Egyéni eredmények: Ahmann Bence: 50 gyors, 100 vegyes 3., 50 mell 4.,
50 pillangó 6., Ábel Botond: 50 mell 3., pillangó 5., gyors
6., Ábel Gergő: 25 gyors, hát, mell 3., 100 vegyes 6., Erszény Petra: 50 hát 6., Erszény Roland: 50 hát 6., Fedelevits Lora: 25 mell, hát 2., gyors 3., 100 vegyes 5., Fekete
Zalán: 50 gyors, hát, mell 4., 100 vegyes 6., Fischer Barnabás: 50 gyors, mell, pillangó, 100 vegyes 3., Kuszinger
András: 25 gyors, mell 3., hát és 100 vegyes 6., Kuszinger
Áron: 50 mell 3., pillangó 4., hát 5., Kuszinger Márton:
25 gyors 1., mell 3., hát 6., 100 vegyes 5., Lukács Botond:
50 gyors, mell 4. Sipos Dominik: 50 gyors, mell, hát, pillangó, 100 vegyes első, Spándli Dominik: 50 gyors, mell,
hát, pillangó, 100 vegyes első, Tokaji Emma: 25 gyors 6.
Várnai Petra: 25 mell 1., gyors 2., hát és 100 vegyes 3.,
Weimer Ádám: 50 pillangó, 100 vegyes 4., 50 mell 5.
(szerző: Kótány Jenő)

TÉLI FUTSALBAJNOKSÁG
A Magyar Labdarúgó Szövetség az U13-as és U15-ös
korosztály számára kiírt téli futsaltornájának egyik helyszíneként a városi sportcsarnokot jelölte ki. Elmondható,
hogy a hazai pálya – az eddig lezajlott két forduló alapján – „fekszik” a harkányi fiataloknak, ugyanis mindkét
gárda veretlenül áll az élen. A január 13-án lezajlott találkozók eredményei: U13: Harkány – Villány 8:0, Beremend – Harkány 0:11. A csoportban a góllövőlista első
négy helyén harkányii játékos található: Gergics Zorán
Márk (12 gól), Prenkpaljaj Belián (11), Tavali Martin Richárd (9), Sőrés Benjámin (4). U 15: Harkány – Pellérd 5:3,
Sellye – Harkány 2:8. Itt a góllövő lista első és harmadik
helyén harkányi focista áll: Fésűs Krisztián (18 gól) és
Gottlieb Gergő (6).
I
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M
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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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