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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

OROSZ KAPCSOLATOK

BEFEKTETŐT KERESNEK

ISKOLAI BŐVÍTÉS

Újabb orosz delegáció érkezett
Harkányba, melyet a megyei
közgyűlés elnöke is elkísért.

Minden akadály elhárult a Kossuth
utca elején található “torzó” épület
továbbépítése elől.

Új fedett tornacsarnokot alakítanak ki
az általános iskola udvarán, az eddigi
kosárpálya helyén.
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Az ünnepek
igazi ajándéka
Új szerződése mellé akár
egy Bosch porszívót
kaphat ajándékba.
A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu
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AZ ÜNNEPEK ALATT INGYENES
LESZ A PARKOLÁS
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BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS

A december 24. és január elseje közötti időszakban
a város valamennyi díjﬁzetős területén ingyenes
lesz a parkolás, nem kell jegyet váltani.

Nem bánta meg, aki novemberben is biciklivel ment
dolgozni a harkányi kórházba. A Siklósi Rendőrkapitányság munkatársai ugyanis jándékkal lepték
meg a tárolóban álló bicikliseket.

Az idei utolsó parkolójegy december 23-án – vasárnap
– este fog lejárni, az első jegyet pedig január másodikán
– szerdán – reggel kell az automatából kivenni. A díjmentes időszakban a parkolási irodában is szünetel az
ügyfélfogadás, a január utolsó napjával lejáró bérletek
helyetti, illetve a jövő évi plaketteket január 2-tól lehet
kiváltani.

A táskákban a hazainduló dolgozók láthatósági mellényt, lámpákat, fényvisszaverő karkötőt és a közlekedési szabályokra ﬁgyelmeztető füzetet találtak. Az akció
célja a biztonságos közlekedésre való ösztönzés volt,
melybe a Baranya Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
a Biztonságos közlekedést elősegítő munkahely nevű
kezdeményezés kapcsán fogott.

ÚJABB ALKOTÁS SZÉPÜLT MEG

FÉLMILLIÓ VENDÉG A FÜRDŐBEN

Felújították Harkány egyik emblematikus alakját,
a park szélén lévő, fába vésett arcot. A munkálatoknak köszönhetően az öregúr újabb évtizedekig
dacol majd az időjárás viszontagságaival.

Sokéves hagyomány, hogy a Harkányi Gyógyfürdőben minden esztendőben köszöntik az ötszázezredik vendéget.
Marosi András, a Harkányi Gyügyfürdő elnök-igazgatója
idén Csuti Máriát és Patyi Istvánt köszöntötte ezen apropóból, a két vendég Rácalmásról érkezett. Jól „időzített”
fürdőbelépőjükért egy ajándékcsomagot kaptak. Érdekesség, hogy 2017-ben is éppen október 26-án fogadta a
fürdő a félmilliomodik látogatót.

Kovács Tamás fafaragó mester – akinek Harkány már
eddig is megannyi műremeket köszönhetett – az eredeti formákat követve lecsiszolta a felületét, kitöltötte az
idő marta repedéseket, és lemázolta a kisharsányi Agócs
András 2003-ban készített faragását.

ERŐSÖDŐ OROSZ-MAGYAR KAPCSOLATOK BARANYÁBAN
Harkányba látogatott Süli János tárca nélküli miniszter és Svetlana Churilova, a Rosenergoatom kommunikációs igazgatóhelyettese. A látogatás célja a lehetséges orosz-magyar üzleti kapcsolatok térségbeli továbbfejlesztése volt. A két vezető Nagy
Csaba országgyűlési képviselővel, Madaras Zoltánnal, a Baranya
Megyei Közgyűlés elnökével, Baksai Tamással, Harkány polgármesterével, valamint a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. és a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfüdőkórház vezetőivel találkozott.
Az orosz partner elkötelezett a kapcsolatok erősítésében, különösen a gyógyturizmus és a rehabilitáció területén. Svetlana Churilova
elmondta, hogy az idelátogató orosz vendégek számára a harkányi
szolgáltatások mellett a térségi bor- és kulturális turisztikai élmények is vonzóak. A helyi turisztikai szereplők, a gyógyfürdő és a
kórház egymást erősítve sikeres együttműködést alapozhat meg.

ÖRÖMTÁNC
Péntekenként 15 órától senior örömtáncra hívják
az 50 év felettieket a harkányi óvoda tornatermébe. A ritmikus mozgás serkenti a ﬁzikai, szellemi aktivitást, és karbantartja a memóriát.
Partnerre és előzetes tánctudásra sincs szükség,
bármikor lehet csatlakozni a közösségi tánchoz.
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NÉGYMILLIÁRD FORINT
TÁMOGATÁS A KÓRHÁZNAK
A kórház mintegy ötven terminálján lehet majd leolvasni azokat
az egyedi azonosítóval rendelkező karórákat, melyek a harkányi
kórház betegazonosító rendszerének részét képezik. Péter Iván
főigazgató a projekt átadó rendezvényén jelezte, hosszú távú
terveik között szerepel a teljesen papírmentes kórházi rendszer
kialakítása is.
Az elmúlt időszakban közel négymilliárd forint támogatás érkezett
a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrumba – emlékeztetett
Nagy Csaba országgyűlési képviselő, ezzel is alátámasztva,
hogy a kormányzat fontosnak
tartja a harkányi kórházi ellátás
és az itt folyó szakmai munka
támogatását. A rendszer – melyet pályázat révén vezetnek most
be Harkányban – az országban elsőként
indul be, de Európa más részein is kevés helyen található
meg. Maga a kórház az európai középszínvonal fölé fog
felzárkózni – fogalmazott.
A képviselő a HPC épületében szervezett eseményen kiemelte, a városban is több fejlesztés megvalósul, hiszen
közel 400 millió forintért iparterület fejlesztésre nyertek
támogatást, de a piac 300 milliós és a – közbeszerzés folyamatának utolsó napjaiban lévő – Zsigmondy sétány
milliárdos felújítása is hamarosan megtörténik. Mindemellett 104 millió forintért egy óvodafejlesztési projekt is
elindul – jelezte Nagy Csaba. Felhívta a ﬁgyelmet továbbá
a Közút pályázatára, mely szerint körforgalmat építenek
70 millió forintból az Ady és Kossuth utca kereszteződésébe, valamint a közintézmények energetikai beruházásaira és az iskola sportpályájának fedésére is.
Az EFOP pályázatok körében egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére,
különös tekintettel a betegbiztonság
növelését célzó beruházásra 2017 óta
pályázhatnak a kórházak – ismertette Laczó Andrea, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ térségi igazgatója
(ÁEEK). A Baranya, Somogy és Tolna megye egészségügyi intézményeit összefogó
területi vezető elmondta, a három megye 11
intézménye összesen egymilliárd forintnyi pályázati pénzt nyert el e tárgykörben, így gyógyszeradagolók
és kézhigiénés projektek is megvalósultak a harkányi betegazonosító rendszer kiépítése mellett.
Laczó Andrea az eseményen kiemelte, az idei év márciusában lehetőség nyílt az 1,3 milliárdos deviza alapú hitel
konszolidálására. Mint fogalmazott, a 2006-ban felvett

kölcsön a csőd szélére sodorta az intézményt. Az ÁEEK
mint tulajdonos-fenntartó további forrásokkal is ellátja a
kórházat, így az elmúlt évben mintegy 60 millió forintnyi
támogatást adott, amit infrastrukturális fejlesztésekre és
beruházásokra fordíthat a harkányi kórház.
A Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum abszolút stabil működésű, és azon kevés kórházak közé tartozik, melyeknek nincsenek likviditási gondjaik - fogalmazott a
tulajdonos képviselője.
Az EFOP lehetőségein belül a harkányi kórház három
pályázatot szeretett volna megvalósítani, melyből kettőt
hirdettek ki nyertesnek. Az egyik a 180 milliós, betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális beruházás – jegyezte meg Péter Iván, a kórház főigazgatója a
projekt átadóján. Mint ismertette, ennek keretében egyfelől speciális kézhigiénés eszközök beszerzése mellett a
vezetékes vízrendszer szűrőberendezéseinek beépítése
is megtörtént mintegy ötmillió forint értékben. A projekt másik része az a betegazonosító rendszer, melynek
kiépítésével az irányítás legfőbb problémáját, az azonosítást oldanák meg. Ez a komplex elektronikus rendszer
a felvételtől a távozásig kíséri végig a teljes betegutat,
lekövetve valamennyi kezelés részletét is. Távlati célunk
a papír alapú rendszer teljes kiváltása – fogalmazott Péter Iván. Mint a főigazgató részletezte, a kórházba érkező beteg egy karórát kap, melyet
a kórház mintegy ötven pontján lévő fali
terminállal tud leolvastatni, így követve
tevékenységét és feladatait. Beszereztek tíz darab medikai tabletet is, melyek a vizitek során segítik a rendszert
a dokumentálás folyamatában, de hét
darab – osztályonként egy – vizitkocsi
is a nővérek és orvosok rendelkezésére áll a mindennapi munkához. Jelezte,
a fejlesztésekkel egy digitális kórház
alapjait fektették le, mely fejleszthetősége révén lehetőséget ad arra, hogy hosszabb
távon a papír alapú dokumentálást felszámolhassák. A kórház vezetője a további pályázatokkal kapcsolatban ismertette, a szintén az EFOP-keretből, 144
millió forintból megvalósuló humánerőforrás-fejlesztés
is a betegbiztonságot célozza, míg az ÁEEK pályázatának
köszönhetően egy modern ultrahangkészülék került az
harkanyihirek.hu
intézménybe.
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VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
KÜLÖNDÍJAS LETT HARKÁNY
Közel száz díjat osztottak ki Nagykőrösön, ahol a 25. jubileumi Virágos Magyarország verseny díjazottait
köszöntötték. Az idén induló 324 település közül a fődíjat Szolnok, Nagykőrös, Csemő és Dozmat illetve
Budapest IV. kerülete nyerte el.
díjat osztottak ki. Az idei fődíjasok közül kiválasztották
azt a két települést is (Nagykőröst és Csemőt), amelyek
a nemzetközi versenyen, az Entente Florale Europe-on
Magyarországot fogják képviselni 2019-ben. Harkány
tavaly hat másik településsel együtt Arany Rózsa-díjat
kapott. Mint Kiss-Kálmán Éva képviselő elmondta, az
idei versenyben a Zöldebb Városokért Nonproﬁt Kft. és
a Magyar Kertépítők Országos Szövetsége különdíjával
jutalmazták a várost.

Guller Zoltán, a környezetszépítő versenyt szervező Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a díjkiosztón elmondta, hogy az elmúlt 25 év alatt közel hétezer
résztvevő nevezett az egyre népszerűbb versenyre. Hozzátette: a következő negyed évszázadban azért a célért
kell tovább dolgozni közösen, hogy még zöldebb, még
virágosabb, fejlődő, élhető, biztonságos, valamint fenntartható falvak és városok legyenek Magyarországon.
Az ünnepségen – összesen 31 kategóriában – közel száz

EMLÉKFÁT ÜLTETTEK
A huszonötödik esztendejébe lépett Virágos Magyarország kezdeményezés keretében a
Magyar Turisztikai Ügynökség a pályázóknak – így Harkánynak is – egy-egy facsemetét
ajándékozott, amit városunkban november elején ültettek el.
Az emlékfa kiválasztása során több szempontot is ﬁgyelembe vettek a kertészek és a tájépítészek.
Többek között olyan hosszú életű, őshonos eredetű, karakteres fát kerestek, amely az ország valamennyi településén telepíthető, viszonylag gyorsan növekedik, nem foglal sok helyet és nem igényel speciális fenntartást. Végül a minden szempontból megfelelő gyertyánra esett a választás, mely a hűvösebb
hegyvidéki erdőkben fordul elő, így az árnyékot is jól tűri. 15-20 méter magasra fog megnőni, hazánkban 1883
óta telepítik.
A harkányi fa a Bartók és a Kossuth utca sarkán kapott helyet, a Városgazdálkodás szakemberei segítségével
Remmert Ferenc alpolgármester és Marosi András, a vállalat vezetője helyezte ki. A jelképes öntözést Mojzes
Tamás, a Harkányi Turisztikai Egyesület titkára, a tábla leszúrását pedig Herendi Ferenc, a kulturális- és sportközpont igazgatója vállalta magára.
harkanyihirek.hu
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EZERNYI MADÁR LEPTE EL A SPORTCSARNOKOT
Kilencvenhárom kiállító nyolcszáz galambbal érkezett Harkányba, a sportcsarnokban tartott kisállat- és galambkiállítására. A rendezvény négy fajtaklub éves kiállítása is volt.
Mint Szieberth Mihály, a szervező Mecsek Galamb- és
Kisállattenyésztő Egyesület elnöke elmondta, a kiállításon negyven fajta összesen nyolcszáz galambja mellett baromﬁk és díszmadarak is helyet kaptak. Az egész
hétvégés rendezvény különlegessége volt, hogy négy
fajtaklub példányai is megmutatták magukat az éves

kiállításukon, a madarak közül zsűri
választotta ki a legszebbeket.
A bögyös és amerikai óriás postagalambok, a máltai és
tyúktarka fajtakub, valamint a king fajták egyedeinek –
egyebek mellett – a tollazatát, állását, szemét, csőrét és
mozgását is ﬁgyelték a bírálók.

MÁRTON-NAPI BORVERSENY
A Terehegyi Faluházban rendezték meg a hagyományos Márton-napi eseményt, amelynek keretében évek óta megversenyeztetik a helyi újborokat is. Szépszámú mintát kapott a szakavatott zsűri, amelynek tagjai végül Zódor László
rosé merlot-ját találták a legﬁnomabbnak. Kisasszondi Gábor hárslevelűje a második legzamatosabb, Révész Csaba
olaszrizlingje pedig a harmadik legízletesebb lett.
A Márton-napi vacsora vendégeit Herendi Ferenc, a harkányi művelődési ház vezetője köszöntötte, a hagyományokról
pedig Vanyúr Sándor beszélt a résztvevőknek. A libapörkölt mellé Peti Kovács István és zenekara adta a hangulatot.
– Látszott, hogy a résztvevők számát tekintve kinőttük a Terehegyi Faluházat, de ennek a rendezvénynek a visszajelzéseket és a hagyományokat is ﬁgyelembe véve itt a helye – mondta Herendi Ferenc a programot követően.

EZ ILYENKOR TÖBB MINT EGY LAKOMA
Szent Márton napjához hagyományosan nemcsak a lakomák, hanem más népszokások is kapcsolódnak. A sült liba
mellcsontjából például az időjárásra jósoltak: ha a csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas. Sokfelé úgy vélik, hogy az aznapi idő a márciusi időt mutatja. Márton-napi eső után rendszerint fagy,
majd szárazság következik. A német nemzetiségű településeken az iskolák, óvodák
és egyházközösségek ma is szerveznek lámpás felvonulást, a gyerekek, kisgyerekes családok járják az utcákat maguk készített lámpásokkal és közben Márton-napi
dalokat énekelnek, és eljátsszák Szent Márton és a koldus történetét.
bama.hu

Fotó: Kótány Jenő
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A NYUGDÍJASKLUB HÍREI
dorboy”, azaz Csonka Gábor tartott élménybeszámolót.
A számtalan képpel illusztrált, két és fél órás előadás
keretében tagságunk a kelet világát, a perzsák életét és
szokásait ismerhette meg.
A helyi horvát nemzetiség által szervezett rendezvényeken minden alkalommal részt vettünk, ezeken tagjaink
rendszeresen számtalan élménnyel gazdagodtak.

Közös főzést rendeztünk a terehegyi faluházban, ahol az
alpolgármester által felajánlott vadból bográcsban készítettünk ﬁnom pörköltet. A tagság az ízletes étel mellé
savanyúságot, süteményeket, s kiváló borokat hozott.
A jókedélyű délutánnak lesz folytatása.
Október végén az utazásairól elhíresült, a világ 160 országának több mint kétharmadában megfordult „Ván-

KIRÁNDULÁS VESZPRÉMBE
Ötödik közös őszi kirándulásunk nem csak élményekben gazdagra sikeredett, de a „vénasszonyok nyarának” köszönhetően kitűnő időjárásban is volt részünk.
otthont, ottlétünkkor is éppen hangversenypróbát tartottak, melyen rajtunk kívül számtalan turista és diákcsoport volt jelen.
A szabadprogramot követően egy meghitt, családias
étteremben, a Horvát Kert vendéglőben költöttük el a
vacsoránkat, ahol a felszolgál étel mindenki tetszését
elnyerte.
A jó hangulatú, ötven fő részvételével lezajlott kirándulásunkra reményeim szerint mindenki még sokáig emlékezni fog.

Ebben az évben az úti célunk Veszprém, a „királynék városa” volt, s a napsütéses időnek köszönhetően az utazás alatt a tájban is gyönyörködhettünk.
A történelmi és művészeti ismertetőket követően tekintettük meg a várat, a templomot, a Szentháromság-szobrot és az összes érdekes látnivalót.
Közösségünk megnézte a város híressé vált szoborkompozícióját, a Szent István királyunkat és Gizella királynét
megörökítő alkotást is – itt lenyűgöző panoráma is tárul
az ember szeme elé.
A vár egész évben számos kulturális rendezvénynek ad

Hauptmann Éva klubvezető
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Alapítványi
Bál

Harkányi Művelődési Ház
Fotó: Kacsúr Tamás

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
Harkány Város Önkormányzata, Harkányi Gyógyfürdő Zrt., Hosszú-tó Egyesület Drávacsepely, Kiss család, Kitaibel
Pál Általános Iskola, Horváth Méhészet, Ametiszt Hotel, Bata-Szer Kft., Zsinkó -Dráva Kft., Markotics család, Paczier
Kft., Burján István vállalkozó, Inerma Ékszerbolt, Tegee Sol Kft., Postai dolgozók, „Kedvenc” könyv, Csuga Húsbolt, Fórizs Anita, Harkányi Húsbolt, Varga család, Fan Group, D&N Market, Tama Sütő Kft., Széplaki Zoltán, Tornyos Pékség,
Gasztro Term, Fino, Irka Firka, Hőnyi Melinda Hőnyi Szikvízkészítő Kft., Malatinszky Borászat, Díszállatkereskedés Hajdú Róbert, No Stress - Pataki Péter, Zeller Tamás, Buffalo Pizzéria, Pedikűr-Manikűr, Hellas Étterem, Sétány Étterem, Maestro Pizzéria, Sárközi Szilárd, Vica Kozmetika, Vica Kozmetika, Drávai Sétahajózás, Gál Norbert, BriGo, Khyos
Crystals, City Café Pizzéria, Veres Dávid, Ilona Büfé, Böröczfy Szilvia, Diófa Pizza, GreenA, Thermal Hotel, Szabóné Kiss
Zsóka, Hosszú-tó Drávacsepely, Anita Kozmetika, Mix Market, Aphrodite Szépség Szalon, Ceglédiné Papp Nikoletta,
Rádfalva Önkormányzata, „Barátok Közt” Mindenkiért Egyesület, Matisa András, Odeon, Xavin Hotel, Tilos Étterem,
Bence Húsbolt, Tenkes Dekor, Dávidok Bt., Poller Optika, Urbán István, Dráva Hotel, Kovács Tamás fafaragó, Pécsi
Sörfőzde, Új Harkányi Hírek, Tenkes Csárda, Kitaibel Pál Általános Iskola SZMK, Hosszú család, Sárosi család, Paczier
Söröző, Tarr József, Herendi család, Horváth István méztermelő, TDM, Harkányi Papírbolt, Éva Cukrászda, Ómalom
Kft., Patróna Egyesület, Thermal Travel Görföl Róbert, Tóth László, ISTF Kft., Arató család, Katica Tanya.
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Harkányi Óvoda
Fotó: Kacsúr Tamás
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ISKOLAI HÍREK
A diákolimpia országos duatlon döntőjét október végén
rendezték, Marcaliban. Iskolánk Baranya megyét is képviselve három csapattal és egy egyéni versenyzővel vett
részt a versenyen. A harmadik korcsoportos (Kecskeméthy Hunor, Kunsági Norbert, Molnár Zsombor, Nagy
Levente) és a negyedik korcsoportos (Kuszinger Áron,
Matyi Dávid, Nagy Ákos) ﬁúcsapatok a negyedik helyen
végeztek, a negyedik korcsoportos leány csapat (Anka
Brigitta, Gyarmati Nóra, Hári Tímea, Molnár Kitti) a
hetedik helyezést érte el. Felkészítő tanáruk: Burgert Ottó.
A pécsi Apáczai Nevelési Központban rendezett Márton-napi úszóversenyen Nagy Levente 50 méteres mellúszásban az első, gyorsúszásban második helyezést ért el.
Edzője: Nagyné Schoplocher Szilvia.
Az október végén Eszéken rendezett nemzetközi Euro
Liga dzsúdóversenyen Molnár Ajsa, iskolánk hetedikes
tanulója – a Siklós SE versenyzője – első helyen végzett.
Edzője: Szigetvári Antal.
Az iskola étkezőjében a tanulók november közepén birtokba vehették a Menő Menza pályázati program keretében már korábban megrendelt székeket és asztalokat.
Az 1996-ban vásárolt bútorokat cseréltük le 140 színes,
modern formájú székkel és 25 étkezőasztallal. Az új bútorok könnyebbek, vidám hangulatot
kölcsönöznek az étkezőnek, és könynyebben is tisztíthatóak a régieknél.

Fotó: Kótány Jenő

Fotó: Benedek Dó
ra

márton-napi előadás a művelődési házban

Fotó: Kótány Jenő
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TÖKLÁMPÁSOK KÉSZÜLTEK

Új zenei műfaj jelent meg a nyáron vasárnap esténként
a Kossuth Lajos utcában. A Harkányi Ifjúsági Zenekarból
alakult „Arany Street-Band” játszott. A street-band az utcazenekarra, az arany pedig iskolánk utcanevére utal.
A projekt célja, hogy a hétvégeken városunk vendégei és
lakosai közvetlenül az utcán hallhassanak szórakozató, jó
minőségű élőzenét. Zenészeink két kivétellel zeneiskolánk
volt tanulói. Intézményünk klasszikus zenei alapképzést
nyújt, ez az alap, melyre építhető a szakmai fejlődés.
A hangszerjáték alapfokú elsajátítása mellett az iskolazenekarban gyakorolják tanulóink a különböző hangszereik
együttes játékát. Az évek során mind hatékonyabban tudják értelmezni a zenei írásjeleket (kottát), és hamarabb ráéreznek a művekben előírt zenei nyelvezetre. Idővel a Harkányi Ifjúsági Zenekarban esetleg a Harkány Big-Bandben
univerzálisan használható zenei tudásra tesznek szert.
Otthonosan mozognak nemcsak a barokk, klasszikus,
romantikus zene, de a pop, rock és jazz zene interpretálásában is. Tudásuk univerzális, a világ bármely pontján
használható. Az Arany Street-Band Harkány számára tavasszal készítettem egy negyvenöt számból (ﬁlmzenék,
rockslágerek) álló repertoárt, melyből az elmúlt szezonban
a többségét már játszottuk. Szükséges a nagy repertoár,
hogy fenntartsa a közönség és a zenészek ﬁgyelmét. Készítettünk magunkról egy zenés-fényképes beszámolót,
mely a https://youtu.be/ORKWPKGCO4U címen illetve
a Youtube Arany Street-Band Harkány címen érhető el.

Az általános iskola szülői munkaközösségének
szervezésében
töklámpásokat
készíthettek az múlt hónap utolsó előtti napján a ﬁatalok a
művelődési ház előtti téren.
Az elkészült alkotásokat
az október 31-én rendezett
Halloween Party alkalmával tekinthette meg a nagyközönség.

KILENC HARKÁNYI ISKOLÁS
NYERT ÖSZTÖNDÍJAT
Ötven, a beremendi gyár térségében tanuló diák vehette át a Duna-Dráva Cement (DDC) tehetségeknek
szóló idei ösztöndíját. A kitüntetettek között a harkányi iskola diákjait is szólították.
Az elismert, valamely területen tehetséges diákok tíz
hónapon keresztül részesülnek ösztöndíjban. Mint az
átadón elhangzott, ennek mértéke emelkedett a korábbi esztendőkhöz képest, így az általános iskolások havi
nyolcezer, míg a középiskolások tízezer forintban részesülnek. A DDC hosszú távú stratégiájának egyik építőköve a szakmai utánpótlás, az ifjú tehetségek felkutatása
és támogatása karriercéljaik megvalósításában. Ennek
eléréséhez a vállalat nemcsak az egyetemi és főiskolai
szakirányú oktatásban vesz részt, hanem a Tehetség Ösztöndíj programmal már egészen a kezdetektől, általános
és középiskolás kortól segíti azokat a ﬁatalokat, akik
kimagasló eredményeikkel a jövő fejlődésének zálogai
lehetnek. A harkányi iskolából Ahman Bence, Dokic
Natália, Fekete Mira, Fekete Zalán, Gyarmati Mira,
Nagy Ákos, Paál Viktória Anna, Szabó Lili Petra és
Molnár Ajsa Zsóka részsült az elismerésben, melynek
oklevelét Siklóson vehették át.

Nagy Gyula karnagy
intézményegység-vezető

KÖZMEGHALLGATÁS
A NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
2018. DECEMBER 3-ÁN
17.00 ÓRAKOR
TARTJA 2018. ÉVI
KÖZMEGHALLGATÁSÁT,
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
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MILLIÁRDOK FEJLESZTÉSRE
Harkány Város Önkormányzata közel három és félmilliárd forintot nyert pályázatokon, melyből megszépül a strand, elkészült a bölcsőde, több köztéri és intézményi fejlesztés megvalósul, de számtalan
programra is futja majd. 2018 végéhez közeledvén dr. Markovics Boglárkát, városunk jegyzőjét kértük
rövid összegzésre.
A projektek közül melyek zárultak már le?
A 2006/2015. (XII.29) kormányhatározatnak köszönhetően a harkányi gyógyfürdőben gyermekvilág került
kialakítása. A kormánynak köszönhetően a 300 milliós
beruházás nem igényelt önerőt. A pályázat műszaki tartalma teljes egészében megvalósult, az elszámolást a
hivatal benyújtotta, azt elfogadták, a projektet lezártuk.
A másik idén zárult projektünk az ASP-rendszerhez csatlakozás volt: hétmillió forint támogatásban részesült az
önkormányzat, és a pályázat idén június 30-án zárult le.
A fürdővel kezdte a felsorolást, mi a helyzet a mostani beruházással?
A 1818/2016. (XII.22) kormányhatározatnak köszönhetően egymilliárd forinttal támogatta a kormány a város
fürdőjének fejlesztését. A kivitelezésre vonatkozó első,
eredménytelen közbeszerzési eljárást követően a műszaki tartalmat átdolgoztuk, új tendertervek készültek,
erre vonatkozóan a második közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási
szerződést 2018. július 18-án írtuk alá. A kivitelezés folyamatban pótmunka-igények jelentkeztek. A felmerült
pótmunka-igények további pénzügyi forrást és kivitelezési többletnapokat is igényeltek, ezért a képviselő-testület elfogadta az eredeti szerződés módosítását,
miszerint a kivitelezés 68 nappal hosszabbodott meg, és
a költsége 24 010 141 forint + áfa összeggel növekedett.
A megvalósítás többletforrás-igényére az önkormányzat kérelemmel fordult a kormányhoz. Ennek eredményeképpen született meg az 1493/2018. (X.10.) számú
kormányhatározat, amelyben az önkormányzat további
47,9 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A megvalósítást követően a műszaki
átadás-átvételi eljárás február elejére várható, a teljes
elszámolás és a projekt zárása jövő nyárra.
A fürdő felújítása mellett a strand környezete is
megújulhat, nyert a Zsigmondy sétány és a piac is.
Ezeknek a megvalósítása mikorra várható?
A Harkányi Zöld belváros kialakítása TOP-os forrásból
valósulhat meg, több mint egymilliárdos támogatással.
A pályázat előkészítési szakasza lezárult, a műszaki ellenőr is kiválasztása került, a kivitelezésre vonatozó közbeszerzési eljárás – a szükséges jóváhagyások beszerzését
követően – idén tavasszal elindult. A közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje már lejárt, az ajánlatok értékelése többfordulós, ahol már hiánypótlásokra, tisztázó
kérdések megtételére és válaszadásra is sor került. Jelenleg egy közbeszerzési jogi kérdés merült fel, amelynek
tárgyában a bírálóbizottság elvi állásfoglalásért a Közbe-
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szerzési Hatósághoz fordult. Ha a szakvélemény megérkezik, a bírálóbizottság döntést tud hozni az ügyben.
Ezt követően kerülhet a képviselő-testület elé a nyertes
ajánlattevő személyének kiválasztásáról szóló döntés.
Ha eredményes lesz az eljárás, megköthető a kivitelezési vállalkozási szerződés. A kivitelezésre nyolc hónap áll
rendelkezésre. A piac felújítása is TOP-os forrásból valósul meg. A projekt keretében az őstermelői rész és az
egykori szerviz épülete kerül felújításra közel 300 milliós
támogatásból, melyből a pályázati előleg rendelkezésre
áll. Az erre vonatkozó tervezési szerződést megkötöttük,
az engedélyes tervek el is készültek, jelenleg az építési
engedélyezési eljárás van folyamatban.
TOP-keretből körforgalom és ipari park is létesül.
Itt is elkezdődnek a munkák jövő tavasszal?
A körforgalomra 63 millió forintot nyert az önkormányzat konzorciumi partnerként. A pályázat előkészítési
szakasza itt is lezárult. Mivel konzorciumban kerül megvalósításra, a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását
a konzorciumi partner, a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.
írta ki és bonyolította le. Sajnos az első kör itt is eredménytelen volt, mert a Közút által elvárt rövid teljesítési
határidőbe egyik ajánlattevő vállalkozó sem fért volna
bele. Emiatt a konzorciumi partner azt a tájékoztatást
adta, hogy a körforgalom kialakítása csak 2019 tavaszán
tud elindulni. Az ipari parkra 392 milliós támogatásban
részesült az önkormányzat. A beszerzési eljárások lefolytatását követően kiválasztásra került a közműtervező
valamint az irodaépület tervezője. Itt ugyanis a terület
közművesítése mellett egy új irodaépület is megépítésre
kerül. Így végre egy telephelyen lesz a most több helyszínen található városgondnokság. Az irodaépület engedélyes terve elkészült, engedélyeztetési eljárása a közeljövőben indul. A közműtervezéses rész nagyobb munka,
itt még zajlik a tervezési folyamat, a közműcégekkel való
egyeztetés folyamatos.
Átadták a bölcsődét, de mégsem zárult le a projekt.
Mi ennek az oka?
Szintén TOP-forrásból, közel 104 millió forintos támogatásból elkészült a bölcsőde. A szükséges működési
engedélyeket beszerezte a hivatal, a kisgyermekek már
igénybe is vették az intézményt. Vagyis a projekt legfontosabb része már megvan, de még korántsem teljes.
A pályázat fontos része egy komoly eszközbeszerzés,
amelynek kiírása csak a közeljövőben lesz lehetséges.
Ennek indoka ismét a közbeszerzési jogban keresendő:
az önkormányzat mint közbeszerzésre kötelezett jogalany a részekre bontás tilalma miatt az egyes pályá-
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zatok keretében beszerzendő eszközök többségét egy
eljárásban kell megvásárolja. Mivel a becsült érték elég
magas, az eljárás megindítása előzetes jóváhagyáshoz
kötött, első körben az egyes pályázatok közreműködő
szervezeteitől (KSZ), majd ezt követően a közbeszerzés-felügyelettől kell tanúsítványt szerezni. Ez jelen eljárásban három előzetes engedély meglétét feltételezi, az
első kettőre épül a harmadik. Jelenleg a két KSZ-engedély
áll rendelkezésre – a másodikat november 15-én írták alá
–, így folyamodhatunk a közbeszerzés-felügyeleti jóváhagyásért. Amennyiben ez is meglesz, végre megindítható a közbeszerzési eljárás. Ha itt eredményt tudunk
elérni, az hat önkormányzati projekt – művelődési ház
felújítása, esély otthon projekt; humán közszolgáltatások projekt; praxisközösség projekt; élethosszig tartó
tanulás program, valamint bölcsőde-kialakítás projekt –
életében hoz jelentős előrelépést. Időközben a pályázati
előleg is megérkezett az önkormányzat számlájára, így a
kivitelezésnél megelőlegezett mintegy 36,5 millió forint +
áfa pénzösszeget az önkormányzat visszakapta, ezáltal
neki tudunk állni a projekt harmadik, fontos elemének, a
kisbuszbeszerzési eljárás lefolytatásának is, amely legkésőbb jövő év elején meg tud valósulni.
Számtalan programra, képzésre nyert pályázatot az
önkormányzat, melyek ezek?
A Tegyünk együtt a jövőnkért! – Humán közszolgáltatások fejlesztése Harkányban projekt közel 248 millió
forintos támogatásban részesült. Mivel a projekt egyik
fő pillére különböző rendezvények megvalósítása, egy
jól összeállított rendezvényprogram került kidolgozásra,
ugyanis a rendezvényszervezés szintén közbeszerzésköteles tevékenység. Sajnos az első közbeszerzési eljárás
eredménytelen lett, így azt a programterv átdolgozása
után ismételten ki kellett írni. A második közbeszerzési eljárásról november 19-én döntött a testület. Az első
programra november 30-án kerül sor, ingyenes egészségnap lesz a művelődési házban. A projekt másik pillérét az oktatási programok jelentik, ezekre szintén
közbeszerzést kell kiírni. Ugyanezen projekt keretében
folynak már a különböző célcsoportokat érintő felmérések, kérdőívezések.
A praxisközösség pályázatunk 110 millió forint támogatásban részesült. A pályázat májusban indult, a célja,
hogy a lakosság körében az orvosi alapellátási praxisokon keresztül népszerűsítsék az egészséges életmódot,
előtérbe helyezve a prevenciót. A program első mérföldköve lezárult, ennek keretében 250 fő vett részt előzetes
egészségi állapotfelmérésen. A projekt keretében, saját
foglalkoztatásban a szűrésben érintettek részére lehetőséget biztosítunk gyógytornász, dietetikus illetve mentálhigiénés szakember igénybevételére. A projektben
résztvevő orvosok képzést is kapnak. A projekt keretében biztosított eszközök a nagy közös közbeszerzésben
kerülnek megvásárlásra.
Az Esély otthon! projektben 156 millió forintban részesült az önkormányzat. A projekt nem kisebb célt tűz ki
maga elé, mint a helyi ﬁatalok itthon tartását! A projekt
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keretében öt lakás kerül kialakításra, erre vonatkozóan a
szerződést 28 210 000 forint + áfa vállalkozói díj mellett
megkötöttük, a kivitelezés folyik, így a lakások várhatóan év végéig elkészülnek. A pályázat keretében újjáéled a
ﬁataloknak szóló ifjúsági klub és a művelődési házban létesül egy ifjúsági pont is, amely november 26-tól megújult környezetben működhet. A nehézség itt is az eszközbeszerzés lesz, a már említett eszközbeszerzési eljárás
része. E pályázat keretében az önkormányzat ﬁataloknak
szóló támogatási programot is hirdetett, amelynek első
körben november 15-én volt a leadási határideje. Tudomásom szerint az induló vállalkozások támogatására öt
fő, míg a Harkányban élő és új munkahelyet létesítők támogatására három fő, azaz összesen nyolc ﬁatal adta be
a pályázatát. A pályázat további fontos összetevői a rendezvények. Ennek keretében vállalati workshopok, közlekedési fórum és helyi állásbörze is meghirdetésre kerül.
A „Közösségi művelődési intézmények infrastrukturális
fejlesztésére”, a művelődési ház felújítására közel 19 millió forintot nyert az önkormányzat. A projekt keretében
a felújításos rész közbeszerzése lezajlott, a kivitelezés lezárult, 5 587 200 forint + áfa összegű költségvetéssel a
művelődési ház ifjúsági terme és néhány kisebb helyiség
újulhatott meg. Az eszköz-közbeszerzés keretében fogunk ide is új bútorokat beszerezni.
A „Harkány város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban” elnevezésű projektben 25 millió forintot nyert
a város. A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek
óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és
informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A rendezvényes
része a testület által elfogadott rendezvényszervezés
közbeszerzésben kiírásra került, keretében szakkörök,
táborok, versenyek és témanapok valósulhatnak meg.
Az „Élethosszig tartó tanulás Harkány városában!” projekt 68 milliós támogatásból valósul meg. A projekt célja,
hogy támogassa a kulturális intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatását,
új típusú tanulási formák kialakítását. A projekt keretében már most ingyenes jóga, ping-pong edzés és gyógytorna szolgáltatás vehető igénybe.
Van két pályázat, ami a sportot, az egészséges életmódot érinti. Ezek megvalósulása mikorra várható?
A kültéri sportpark kialakítása esetében a támogató a
sportpark létesítésére kijelölt terület megosztását kérte.
A megosztás után az eszközök telepítéséről és az ütemezésről a támogató gondoskodik. Itt az elnyert lehetőség a sportpark eszközeinek leszállítása és telepítése, az
önkormányzatnak a területet kellett biztosítania. A 4,4
milliós összberuházású sportteleppel kapcsolatos pályázatnál 2,45 millió forintot nyert az önkormányzat a helyi
sportkörrel karöltve. Ebben a pályázatban a sportpálya
mobil lelátói és eredményjelző táblái újulnak meg.
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BEFEKTETŐT KERESNEK

ÚJ TORNACSARNOK AZ ISKOLÁBAN

Nyert a harkányi önkormányzat a város egyik frekventált
helyen lévő épületéért vívott harcban. A Kossuth Lajos
utcában, a „torzóként” elhíresült épületről lekerült minden teher és követelés, tehát most már értékesíthető.
A város még 2009-ben adta el az akkor üresen álló telket,
a vevő társasházat tervezett ide építtetni, az alján üzletekkel. Egy év múlva az önkormányzat elállt a szerződéstől, mivel a vevő nem ﬁzette ki a vételárat, de elkezdett
rajta építkezni. Még abban az évben egy másik vevővel
is előszerződést kötött az önkormányzat, viszont ez a
cég sem ﬁzette meg a vételárat, ezért újra elállt a város
a szerződéstől. Ezután szinte minden érintett beperelte
az önkormányzatot, jogalap nélküli gazdagodás címen
követelték a pénzüket. Az önkormányzat azonban – bár
végig tulajdonosa volt az ingatlannak – nem rendelt meg
semmilyen beruházást. A sokadik, utolsó per jogerős ítélete szerint az önkormányzat nem járt el jogszerűtlenül,
amikor elállt a szerződésektől. Amíg a perek tartottak,
addig nem akarták tovább bonyolítani az ingatlan ügyét,
most viszont újra megpróbálnak rá vevőt találni, hiszen a
Bolgár Múzeum szomszédságában, a kórház közelségében lévő épület a városvezetők szerint kiváló befektetési
lehetőség lehet, akár szálloda, a korábban tervezett társasház, vagy egyéb szolgáltató komplexum kialakítására
ideális lenne.

Új, fedett sportpályát alakítanak ki a mindennapos testneveléshez a harkányi Kitaibel Pál Általános Iskolában.
Egy csaknem ötszáz négyzetméter alapterületű, hőszigetelt, acélvázas csarnokszerkezetet építenek meg, így
az új fedett sportpályán lehetőségük lesz a gyerekeknek
fűtött, kivilágított pályákon mozogni. A létesítmény önálló világítással és gépészettel rendelkezik, fűtése külön
szabályozható az iskola többi részétől, így megfelelő hőmérsékletet biztosít a téli időszakban is a testnevelésórák
megtartására.
Az iskola épületében számos ajtót és ablakot újakra cserélnek, ezáltal kényelmesebb és energiatakarékosabb
lesz az intézmény. A munkálatok a tervek szerint idén év
végéig befejeződnek. A beruházást a Mohácsi Tankerületi Központ mintegy 73 millió forint pályázati forrásból
valósítja meg, amelyből 2,5 millió forintért számítástechnikai és műszaki eszközöket is beszereznek az intézmény
számára.

Fotó: Czene Zoltán

Meghívó
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Harkányi Művelődési Ház
Fotó: Kacsúr Tamás

Fotó: Czene Zoltán
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ÚSZÓ-HÍREK

BANKETT ZÁRTA AZ IDEI ÉVADOT

Nagyon szép eredményeket értek el a Harkányi Diáksport
Egyesület úszói a Romániában, Resicabányán megrendezett nemzetközi versenyen, amelyen erős mezőny gyűlt
össze. Közel negyven szerb, magyar és román klub képviseltette magát. A harkányiak nyolc versenyzővel indultak.
Nemes János tanítványai közül Várnai Petra négy érmet
szerzett, 50 háton második, gyorson, pillangón és mellen
harmadik helyen végzett. Spándli Dominik hatalmas
szakosztálycsúccsal (eddigi rekordját egy teljes másodperccel megjavítva) az ötödik helyen csapott célba 50 pillangón, míg 100 gyorson hatodik lett. A csapat többi tagja
a várakozásoknak megfelelően a középmezőnyben zárt.
Az egyesület számára kellemes meglepetésként szolgált,
hogy mindeközben Tihanyi Patrik Pécsett, az Abay-Nemes Oszkár Sportuszodában megrendezett Hullám Kupán
100 mellen és háton is mindenkit maga mögé utasított.

Míg az utánpótlás és a város első csapata lapzártánkkor
még utolsó mérkőzésén törekedett a minél jobb eredmény elérésére, addig az öregﬁúk gárdája már az őszi
szezonbéli győzelmét ünnepelte egy hegyi pincében rendezett banketten.
A csapat túl azon, hogy az őszi szezonban mindössze
egy vereséget szenvedett el – a Bóly vendégeként maradtak alul 1:0 arányban –, két döntetlen kíséretében az
első helyen áll, s a megyei góllövőlista pillanatnyi állása
alapján is büszke lehet, hiszen 11 rúgott góljával Paczier Gábor a tabella második helyét foglalja el. Mint azt a
csapat edzője, Varga „Kabak” Attila lapunknak elmondta, a tavaszi idényben még kemény mérkőzések várnak
az együttesre, azonban – az őszi szezon sikere alapján
is – céljuk, hogy a bajnokságban minél jobb helyezést érjenek el. Az éremszerzés számukra a minimális elvárás.

A pécsi Apáczai Nevelési Központ adott otthont az első alkalommal megrendezett Márton napi Vízi csata úszóversenynek, melyen a Harkányi Diáksport Egyesület (HDSE)
24 versenyzője állt startkőre. A csapat 14 arany, 7 ezüst és
11 bronzérmet szerzett.
A Pécsi Vörös Meteor Sportkör úszószakosztálya által
rendezett verseny egyéni számaiban a harkányi Krutek
Csenge 50 gyorson, háton, mellen és pillangón, Spándli
Dominik 50 gyorson, háton, pillangón, valamint Ahmann
Bence 25 pillangón egyaránt aranyérmet szerzett.
Az úszók közül Fekete Zalán 50 háton 1., mellen 2., gyorson 3., Kuszinger Márton 25 gyorson, háton, mellen 1.,
pillangón 2. lett. Kuszinger András 25 gyorson és pillangón 1., háton 2., Boros Zsombor 25 pillangón 1., háton
2., gyorson és mellen 3., Bachmann Bercel 25 mellen 2.,
gyorson és pillangón 3. helyen csapott célba. Erszény Roland 25 pillangóm 2., Weimert Ádám 25 pillangón 2., 50
gyorson, mellen 3., Fedelevits Lora 25 gyorson és pillangón 3., Nagy-Kasza Blanka 25 mellen 3., Mikei Darinka
25 gyorson 2. helyezést ért el.

Fotó: HSE

A Csillagszóró versenyben – ahol a 25 méteren a legjobb
nyolc eredményt elért versenyző csap össze, és a megmérettetés során az utolsó mindig kiesik – korosztályában
Kuszinger Márton első, Spándli Dominik második, Krutek Csenge harmadik helyezést ért el.

FOCI HÍREK
Harkány csapata Bodán vendégeskedett, ahol 3-2-re győzött. Harkányi részről a gólokat Geczó (34. perc), Dobrosi
(75.) és Nagy N. (93.) szerezte. Az azt megelőző fordulóban a Szederkényt fogadta városunk alakulata, a meccs
végeredménye 0-0 lett. Az őszi szezon utolsó mérkőzése
november 24-én volt: Szentlőrinc – Harkány 2–1. Ezzel a
Harkány a tizenkettedik helyen zárt, és innen indul neki a
tavaszi rajtnak.
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PÉCS-HARKÁNY FUTÓVERSENY

Mikulás Kupa

Közzétették a harmincötödik Pécs és Harkány közötti országúti futóverseny időpontját. A távnak március 10-én vághatnak neki a sportolók.
A hagyományoktól eltérően 2019-ben nem március első
vasárnapján lesz a megmérettetés, viszont épp az új időpontban tartják Mohácson is a Dunafutást – derül ki az
esemény közösségi oldaláról. Az immáron tradícióvá vált
megmérettetésnek rendre 6-800 résztvevője van, akik
közül a leggyorsabbak egy és negyed óra alatt érnek célba, míg van, akinek három óránál is többre van szüksége
a táv legyűréséhez.

teremlabdarúgó Torna

Helyszín: Harkány Városi Sportcsarnok
Időpont: 2018. december 8. Kezdés: 8 órakor
A kapuk mérete: 5x2 méter
Nevezési díj: 15 000 forint
Díjazás: az első három helyezett kupát kap és
tárgynyereményben részesül.
Nevezési határidő: 2018. november 30.
Információ: Paczier Gábor 06 20 946 07 28

EDZÉS ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK A SPORTCSARNOKBAN:
Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Szombat

15.45 – 17.00

utánpótlás asztalitenisz edzés az iskola tornatermében

14.00 – 15.30

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

15.30 – 17.00

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

17.00 – 19.00

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

19.00 – 20.00

aerobik a sportcsarnok kistermében

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

15.00 – 17.00

HSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

17.00 – 18.30

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

18.30 – 20.00

öregﬁúk labdarúgó edzése

17.15 – 20.00

asztalitenisz edzés

17.00 – 18.30

Én is azért élek - Jóga Márki Nórival

19.00 – 20.00

aerobik a kisteremben

18.00 – 19.00

TRX edzés a kisteremben

16.00 – 18.00

HDSE utánpótlás labdarúgóedzés a sportcsarnokban

18.00 - 19.30

női labdarúgó edzés

15.00 – 17.30

HSE kézilabda utánpótlás edzés a sportcsarnokban

17.30 – 20.00

asztalitenisz edzés

10.00 – 11.00

TRX edzés a kisteremben

Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja
Megjelenik 2000 példányban
Kiadó
Harkány Város Önkormányzata ISSN 1587-7353
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7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2.
titkarsag@harkany.hu
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Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
Főszerkesztő
Barkó Béla
Nyomdai kivitelezés
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18

Én is azért élek —
Jóga Márki Nórival:
Márki Nóra jóga foglalkozásokat
tart szerdánként a sportcsarnok kistermében 17.00 órától.
Más
időpontban
tartott
foglalkozásokról
érdeklődjön
az „Én is azért élek — Jóga Márki
Nórival” facebook oldalon.

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

TRX:
A „Tenkes TRX” télen is tart
foglalkozásokat a harkányi
sportcsarnokban, keddi (18.00 –
19.00), csütörtöki (18.00 – 19.00)
és szombati (10.00 – 11.00) napokon. További információ a helyszínen, illetve a „Tenkes TRX”
facebook-oldalán.

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