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Harkány Város Önkormányzatának
ingyenes havilapja

Megjelenik havonta

fotó: KIRÁLY Bálint

Felújítások a városban

Változások az óvodában

Semmelweis nap

Virágosítanak, felújítják az iskolát és környékét, gépesítik a
közterületek rendben tartását.

Hauptmann Ágnes negyven év
után nyugdíjba vonult, helyét
Tóthné Szíjártó Anikó veszi át.

Harkányi dolgozókat is díjaztak a magyar egészségügy
napján tartott ünnepségen.
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VIII. FELVONÁS

Harkányi Big Band,
Rudán Joe Band
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VI. FELVONÁS

Táncház a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében
19.00 MARICA Kulturális Egyesület, Szalánta,
20.00 Podravka horvát táncház

VII. fejezet
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DR. MARKOVICS BOGLÁRKA: ebbe a munkába nem lehet belefásulni
Az önkormányzat működésének törvényességéért 2015 januárja óta dr. Markovics Boglárka felel. A jegyző
asszonyt munkájának sajátosságairól kérdeztük.
ellát. Az önkormányzatoknál
elindult egy olyan aktív pályázati,
fejlesztési tevékenység, amit koordinálni kell. Figyelni kell a párhuzamos folyamatokat, tudni kell, hogy
melyik pályázatnál milyen szakaszban tartunk, milyen partnerszervezetekkel állunk kapcsolatban, de a
közbeszerzések lebonyolítása és az
elakadó munkafolyamatokba való
beavatkozás is teljesen más kvalitást igényel egy jegyzőtől, mint a
korábbi években. Több összefüggése
van a pályázatoknak és a jegyző
munkájának.
Bele lehet fásulni?

Milyen út vezetett a jegyzői székbe?
– Mohácson születtem és abban a
járásban is éltem, gimnáziumi tanulmányaimat Siklóson végeztem.
A Pécsi Tudományegyetem jogi
karán diplomáztam 2003-ban.
2007-ig a piaci szektorban dolgoztam, a közigazgatásba a Sellyei
Kistérségi Többcélú Társulás munkatársaként kapcsolódtam be. Ez a
szervezet akkoriban – az előző
uniós pályázati ciklusban – inkább
pályázati funkciókat látott el, és
nagy volumenű fejlesztéseket
valósítottunk meg. Később átkerültem a városhoz. Sellyén először
helyettes aljegyző voltam, majd
2013 elején felkértek, hogy pályázzam meg a jegyzői munkakört.
Aztán 2014 decemberében beadtam
a pályázatomat Harkányba, ahol
2015 januárjától szintén jegyzőként
tevékenykedem.
Miért váltottál?
– Főként kihívásnak éreztem. Selylye járási székhely, így az ottani egy
más jogállású hivatal, ám a mérete
nagyjából megegyezik a harkányival. Harkány viszont nagyobb, és
teljesen mások a legfontosabb feladatok. Míg Sellyén a szociális ügyek
álltak fókuszban, addig Harkányban
a fejlesztéseken, beruházásokon van
a hangsúly.
Szerencsés kívülállóként tekinteni a
város életére?
– Kozármislenyben lakom, férjem
családja törzsgyökeres siklósi,

kötődéseim miatt úgy érzem, Baranyában mindenhol otthon vagyok
kicsit. Ennek révén meg tudom
tartani azt a fajta függetlenséget,
pártatlanságot, ami egy jegyzőnél
fontos lehet. Egész biztos, hogy nem
kerülök olyan helyzetekbe, hogy
például egy adott kérelmező a gyermekem óvó nénije vagy tanára.
Család?
– Házas vagyok, két kislányunk
van, a nagyobbik 12 éves, ő most
megy hatodik osztályba. A kisebbik
elmúlt 6 éves, ő szeptemberben lépi
át először az iskola küszöbét.
Alapvetően mennyiben változott a
jegyző feladata az elmúlt években?
– Korábban eredendően a jegyző
hatósági ember volt, aki államigazgatási illetve önkormányzati
hatósági ügyeket intézett. A változás főleg abban áll, hogy mára az
államigazgatási feladatok egy része
áttevődött a járásokhoz, a jegyzőnél
elsősorban az önkormányzati,
hatósági feladatok maradtak.
Harmadik funkcióként az ügyfelek
kiszolgálását említhetjük. Itt olyat
is el kell képzelni, hogy az ügyfél
számára sokszor egyfajta jogi
tanácsadást végzünk, jogi útbaigazítást adunk.
Mennyi munkája van egy jegyzőnek
a pályázatokkal?
– Az előbbiekhez kapcsolódva ez
az a tényező, ami új elemként lépett
be: hogy a jegyző ma egyfajta
településmenedzseri funkciót is

– Ezt a munkát nem lehet rutinszerűen végezni. Persze vannak
bizonyos ügytípusok, amelyek
minden apró részletével egy adott
ügyintéző teljesen képben van, de
jegyzői szinten naponta találkozunk
olyan kérdésekkel is, amik egy adott
problémára teljesen új aspektusból
világítanak rá, amelyeknek utána
kell nézni, a szabályozási hátterét
fel kell deríteni.
Milyen munkák kötik le a napjaidat,
heteidet, mi van éppen előtted?
– Az Állami Számvevőszék vizsgálata egy jelentéssel zárult. Korábban készítettünk egy intézkedési
tervet, melynek most kaptam meg
a módosító javaslatait a Számvevőszéktől. Napi munkát igényel az
abban foglaltak megvalósítása. Két
dokumentum előkészítésén is dolgozunk, a külső szakemberek igénybevételét is igénylő környezetvédelmi programon, valamint most van
az asztalon a szociális szolgáltatás
tervezési koncepció, mely egy hivatalon belüli közös munka. És persze
pályázat minden menynyiségben.
Sok beadott anyagunk van, de
most éppen a több száz milliós
nagyságrendű TOP-os Zöld város
pályázat előkészítő anyaga van
terítéken, ez ennek, illetve a következő napok a legfontosabb feladata.
Megjelent egy szabadtéri sportparkok létesítéséről szóló pályázat, ez
is előttem van. Az elmúlt másfél év
nagyon intenzív munkával telt, és ez
mai napon sincs másképp. A feladatok adottak, nincs üresjárat, csak
erővel, energiával kell bírni.
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Munkában a városgazdálkodás
A város csinosítása mellett az általános iskola és közvetlen környezete adta az idei nyár feladatainak zömét a
Városgazdálkodási Zrt. dolgozóinak. Az elvégzett tevékenységekről, illetve a várható feladatokról Marosi András
vezérigazgatóval beszélgettünk.
A szegélykövek esetében tervezitek-e a közterületen található
többi ágyás hasonló átalakítását?

Ami jelenleg már zajlik, az az
Arany János utca egy szakaszának,
járdájának teljes felújítása, a
csapadékvíz elvezetés javítása, új
parkolóhelyek kialakítása. Mindemellett már megtörtént az általános
iskola nyolc tantermének komplett
felújítása, festése, a világító armatúrák cseréje, elektromos kábelek
újravezetékelése, parketták csiszolása. Szintén az iskolánál megoldottuk
az udvar vízelvezetési problémáit,
elkészítettük az intézmény fala
mentén a járdákat, orvosolva ezzel
az esetleges felvizesedést. Mindemellett elkészítettünk egy 4x15
négyzetméteres díszburkolatot azon
a részen, amerre a gyerekek járnak,
hogy rossz időben ne kelljen sárba
lépniük, illetve azt ne vigyék be az
osztályterembe. Mindezt ott alakítottuk ki, ahol a gyerekek kijárták a
füvet, hiszen az jelzi a megszokott
útvonalukat. Ezeken kívül az iskola
által különböző eszközök tárolására
használt garázst újítottuk fel
teljesen, csatornázással együtt.
Mi a helyzet a virágosítással?
– Tizenhárom új, teljes földcserés
ágyást alakítottunk ki, melyeket
már szegélykővel láttunk el, s teljes
egészében az általunk szaporított
virágokkal telepítettünk be. Hasonló
munkában nyújtottunk segítséget
Drávaszerdahelyen, ahol a belső
közterületek teljes virágosításához
mi adtuk a növényeket, s irányítottuk a szakmai munkát.
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A virágosítással kapcsolatban
két alapvető gondolatunk
van. Az egyik, hogy a korábbi
évek gyakorlatával szemben,
amikor ősszel 8-10 ezer növényt
helyeztek ki, az idei ciklusban –
mivel minden növényt mi állítunk
elő, – minden virágágyást és
virágtartót feltöltünk. Ez azt
jelenti, hogy több mint 40 ezer
növény kerül kiültetésre, hogy az
őszi-téli hónapokban is virágos
legyen Harkány. A másik pedig az
ágyások szegélyezése, amit mindenképp meg kell csinálni. Úgy vélem
ugyanis, hogy a minőségi zöldfelületeket így lehet biztosítani a
város számára. Ezen felül több mint
két tucat, mindkét végén virágtartóval ellátott pad kerül majd ki
jövő tavasszal közterületre. Ezek
próbája megtörtént, a jelek szerint
jól viselik az időjárás viszontagságait.
Van egy harmadik gondolatunk is,
ami már a jövő évre vonatkozik:
a Siklósi út mentén nagyméretű
virágágyás kompozíciót készítünk.
Ez jelenleg tervezés alatt van.
Számomra terehegyiek vetették fel
azt a kérdést, hogy a református
temetőben lévő, immár hozzátartozó nélküli hősi és egyéb sírok
környezetének karbantartását a cég
fel tudja-e vállalni. Erről mit tudsz
mondani?
– Én örülök minden ilyen
megkeresésnek, mert ha valaki,
aki itt Harkány-Terehegyen él, s
felszínre hoz egy elfelejtett dolgot,
amit évek, esetleg évtizedek óta

óta nem kezel senki, s az a város
jobbítására, szebbítésére szolgál, akkor
arra mi mindenképp megpróbálunk
erőt fordítani. Ennek is utána fogunk
járni, mindenképp rendbe fogjuk
hozatni, ha nem is a nyáron, de őszre
mindenképp.

Gépesített városgazdálkodás
Tevékenységéből származó bevétele
és a virágosítási, valamint működési
racionalizálás tette lehetővé a Városgazdálkodási Zrt. számára annak a
két seprőgépnek a vásárlását, mely
június óta látja el feladatát Harkány
területén. A kisebbik gép elsősorban a
fürdő területén teljesít szolgálatot,
míg a nagyobbik Harkány utcáit
járja. A hajnali munkavégzés pormentességéről az a kefés-vizes takarítási rendszer gondoskodik, mely
teljesítőképessége megszabja a gépek
hatótávolságát is. Ez a kisebbik esetében 8-10, a nagyobbik 20 kilométerre tehető egyetlen tartályürítéssel.
Marosi András, a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója a gépekkel
kapcsolatban elmondta, azok naponta
egy-egy olyan csapat munkáját végzik
el, melynek eredménye az idelátogató vendég számára a fürdő és a
város megítélésének első lépcsőfoka.
Harkány utcáit korábban már rótta
takarítógép: a 2009-ben 16 millióért
vett Bucher City Cat 5000 meghibásodott és eladták, majd 2013-ban az
IFA is értékesítve lett. A tisztán tartási
feladatot a 2014-ről 2015-re közel
kétszeres számúra: 28 helyett 50 főre
növekedett közmunkás gárda is csak
korlátozott mértékben tudta ellátni, és
korábban már a képviselő-testület is
számba vette egy seprőgép vásárlását.
Ez a teher most a Zrt. révén lekerült az
önkormányzat válláról.
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Jövőre is állandó létszámmal üzemel az iskola és az óvoda
A szokásos beiratkozásokon túl a nyári hónapokban is változik a tanulók és az ovisok létszáma, azonban ez a
korábbi években stagnált mutatókhoz képest nem jelent számottevő eltérést. Az iskola jövőre is 440-450, míg a
kisebbek intézménye 170 főt vár termeibe.
Összesen 445 diák fejezte be idei, általános iskolai
tanulmányait és 53 nyolcadikos ballagott el. A beiratkozott elsősök száma 61 – mondta Kiss József Levente.
Az intézményben nyáron sem áll meg a munka, a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója megjegyezte: alapvetően nem változik a
tanulói létszám, hiszen a nyári hónapokban érkező
és távozó gyermekekkel a következő tanévet is 440450 tanuló kezdi meg. Mint kitért rá, 6 tanulót érint,
hogy a korábbi évekhez hasonlóan többen jelezték,
miszerint külföldre távoznak. Kiemelte azt is, hogy
hozzávetőlegesen ugyanekkora számban költöznek
Harkányba vidékről. A tanulói összetételre
vonatkozóan évek óta jellemző adatként elmondható, hogy a tanulók több, mint fele helyi lakos.

Változások az oviban
Hauptmann Ágnes negyven éve van a pályán, melyből
22 esztendőt az óvoda irányításával töltött. A nyugdíjba
vonuló óvodavezető helyére augusztustól Kanizsai Tóthné Szíjártó Anikó lép, aki korábban a pécsi Anikó utcai
intézmény helyettes vezetőjeként tevékenykedett.
Az óvodába 38 gyermek iratkozott be, míg 50 ballagott. Mint Hauptmann Ágnes elmondta, ez a tendencia
nem lepte meg őket, hiszen a korábbi évben beíratottak kivételesen magasabb száma a három éves kortól
kötelezővé tett óvodai foglalkoztatottságnak volt csak
köszönhető. A kicsik intézményét jövőre 170 gyermek
látogatja majd, a nyári hónapok alatt ide inkább beiratkozások jellemzőbbek, mint az elvándorlás.
Az udvari játékok felülvizsgálata több esetben talált
javítani vagy cserélni valót, melyet az általános tisztasági
festésekkel a nyári feladatok közé soroltak. Mint kiderült,
javítási-karbantartási munkálatokra kevésbé lesz szükség
az ovi háza táján.

Új film készül a városról

Háziorvosi beszámolók

A Harkányi Turisztikai Egyesület kezdeményezésére és
finanszírozásában Harkány első imázsfilmje, imázsklipje
készül. Hiánypótló jelleggel, hiszen ilyen film, bármenynyire is meglepő, és szakmai hibának is minősíthető,
nem készült még a fürdővárosról. Mojzes Tamás, az
egyesület titkára lapunknak elmondta, nyilván nehéz
a fürdőváros hagyományait, egységének puszta öndefinícióját pár percbe sűríteni, egyedi atmoszféráját
filmes eszközökkel megfogalmazni, de biztos benne,
hogy a patina és progresszió feszültségére építve a film
készítőinek ez sikerülni fog, ezt az elmúlt hetek feszes
egyeztetései, a minőségi szereplőgárda kiválasztása is
előrevetíti. A nemzetközi hirdetési világba illeszkedően Harkány identitásának, nemzeti értékének, egyediségének kidomborítására törekednek, a páratlan harkányi
helyszínek, a komplex és új szolgáltatások megjelenítésén túl a reklámfilm kellően univerzális, ezáltal
külföldön is érthető lesz.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta Dr.
Manzini Tibor és Dr. Müller Éva háziorvosok beszámolóját. Az írásos anyagból kiderül, közel háromezer ötszáz
lakos ellátásáról gondoskodnak orvosaink. A háziorvosok
kiemelték, üdvözlik az egészségház felújítását és azt,
hogy kéréseik meghallgatásra találtak. A folytatásban
bíznak abban, hogy megoldódik az egészségügyi központ
körüli parkolási rend. Dr. Manzini Tibor szakmai területre
is kitért beszámolójában, amelyben részletezte, betegeinél magas számban van jelen a magas vérnyomás, a
lipoprotein anyagcsere problémák és a szívbetegségek.
Amit szerinte mindenképpen nagyobb hangsúlyban kell
a lakosság és betegek tudomására hozni, hogy a pajzsmirigy problémákkal küzdők számára is van javulásra
lehetőség, csak időben kell foglalkozni ezen területtel.
Kiemelte, fontos a folyamatos szűrés, kontroll, aminek
népszerűsítésére az önkormányzatnak és a háziorvosoknak együttesen kell felhívni a lakosság figyelmét.
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Barnamezős beruházás
A gépállomás területének tulajdonjogi homogenizálása a cél
azzal az ingatlan adásvételi intézkedéssorozattal, melynek egyik
jelentős pontjáról döntött Harkány
képviselő-testülete. Az üzlet során
a gépállomás területe teljes egészében az önkormányzat tulajdonába
kerülhet, mely feltétele annak a
barnamezős beruházásnak, melynek megpályázásáról is döntöttek.
A több, évek óta kihasználatlanul
álló harkányi ingatlan mellett egy
fonyódi üdülő is érintett az ügyletekben. A vízparttól 400 méterre
fekvő ingatlant az értékbecslő 8,15
millió forintra értékelte, melynek
jelentős részét a telek teszi ki. A
605 négyzetméteres területen két
1971-72-ben épült faház található,
amelyek korszerűtlenek és mára
teljesen elavultak. A faház és a
terület ügye azért került napirendre, mert amellett, hogy a korábban
ott folyó, szakszervezeti üdültetés
az épület állagának megóvására
sem teremtett anyagi hátteret,
nem gyarapította a város kasszáját
sem. Az épületek az évtizedek alatt
leromlott állapotba kerültek.
A szükséges felújítások előtérbe kerülése rávilágított, hogy
egy vizesblokkot is tartalmazó
nyaraló felállítása lenne a cél, a
régi szerkezet teljes elbontása után.
Ezzel a tőkeigényes elképzeléssel találkozott össze a Mentőhajó
Alapítvány ajánlata, mely szerint
több olyan ingatlannal együtt
megvásárolnák a területet, amin
a város évtizedek óta nem tud
túladni. A cserékben, mely a gépállomás teljes területét a harkányi
önkormányzat tulajdonába helyezi
– a nyaraló mellett a volt rendőrségi épület egy része egy Táncsics
Mihály utcai ingatlan valamint a
volt Mini ABC épülete is szerepel.
A jogügyletek megkötésének
feltétele az érintettek adó-tartozásainak maradéktalan rendezése is.
Valamennyi érintett ingatlant az
önkormányzat nyilvános liciteljárás
keretében is próbálta értékesíteni.
A területre az önkormányzat TOP
keretben pályázatot kíván benyújtani a gépállomás telep rehabilitációjára, illetve egy napelem-park
megvalósítására. A két pályázat
együttesen 640 millió forintos beruházást takar 80-100 százalékos
finanszírozásban.
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A magyarság hatszáz esztendejét feldolgozó, a lovas és katona kultúrát
ötvöző kiállításnak adot otthont a volt Bolgár múzeum. A Vitéz Mikecz Kálmán
Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület rendezésében megnyílt tárlat
két héten át volt megtekinthető. A XVII. Tenkes Hadjárat utolsó napján érkeztek a Tenkes-hegy településeit sorra meghódító huszárok Harkányba, ahol Éva
Ferenc képviselő köszöntése után a hősök emlékműnél koszorút helyeztek el.
Az állomás utolsó programjaként a volt Bolgár múzeumban nyitott kiállítás
szalagátvágásán díszelegtek. A magyar huszárok az egész világ számára
állítottak példát, mondta Székely Tibor hagyományőrző ezredes a tárlat
megnyitóján. Mint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség
elnöke hozzátette, Amerikától Japánig minden huszár a magyarokhoz hasonló
öltözetet visel és a nálunk meghonosodott jeleket, gombolásokat és díszeket hordja. Az e relikviákat is felsorakoztató tárlaton elevenedik meg az a
hatszáz év, mely hitelesen mutatja be a hadviselés, valamint a lovas kultúra
találkozását. A kiállítás az idei évben még számos településen bemutatásra
kerül, míg legközelebb a 2017-es év Tenkes Hadjáratán érkezik vissza Baranyába, amikor is Villány lesz a házigazdája.

Nyugdíjas ki-mit-tud
Harkányban
Több mint ezer résztvevő,
kétszáz település és összesen
650 produkció szerepelt a
Nyugdíjas Országos KI-MITTUD-on. A július közepén tartott megmérettetésnek, a Thermal és Dráva Hotel, valamint a
művelődési ház és a szabad
téri színpad adott otthont.
A rendezvény megnyitóján
Baksai Tamás Harkány polgármestere kiemelte: mindenki,
aki hagyományaink ápolását
tűzi zászlajára olyan feladatot
vállal, mely a mai Európában
magát a nemzetet erősíti.
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Franciaországban járt a Harka Tánccsoport
Az Association Hongroise de Provence Egyesület meghívására a franciaországi Aix-en-Provence-ba látogatott a
közelmúltban a város tánccsoportja, mely az ottani Európa hét alkalmából háromszor lépett közönség elé.
A település Saint Victoire-hegy által védett helyen, Marseille-től 30 kilométerre északra fekszik, Provence egykori
fővárosa ma gyógyfürdőhely, a művészetek, a kutak és a platánok városa.
Mint azt Donáczi Károlytól, a tánccsoport vezetőjétől megtudtuk, tizennyolcan keltek útra, melynek költségeit
részben az együttes tagdíjából, részben a város támogatásából fedezték. A kint tartózkodás fedezetét a meghívó
fél, illetve Pierre Vasarely – a világhírű festőművész unokája, nem mellesleg a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora
– biztosította.
A tájékoztatás szerint a Harka Tánccsoport a „kötelező bemutatkozáson” kívül egy téravatón is fellépett, s a
félórás műsoraik rendre sikert arattak. Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a levél, amelyet már hazaérkezésük után kaptak kézhez. Ebben egy régóta Franciaországban élő hazánkfia, Hajdu Katalin egyebek mellett
ezt írja: „A népi tánc és a népdal jellemez legjobban egy népet, remek volt veletek lenni, nem is tudjátok,
milyen ajándékot adtok, különösen egy évtizedek óta külföldön élő, ettől egyre magyarabb magyarnak.”
A harkányiak mellett még számos nemzet - köztük olasz, lengyel – művészeti csoportjai is bemutatkoztak a
francia közönség előtt, a táncon kívül például zene, illetve színdarab „kategóriában”.

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Nyitva:

vasárnap, hétfő kivételével:
9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Harkány,
Szent István u. 40.

Köszönjük a
fantasztikus képeket
és a hozzájuk
kapcsolódó személyes
gondolatokat!
Udvardy és
Tóth család
Kaposvárról
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Semmelweis-napot ünnepelt a kórház
Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte dr. Péter
Iván, a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház
igazgatója az intézmény dolgozóit. A kórház minden
évben, immáron hagyománynak mondható összejövetelen ünnepli a magyar egészségügy napját. A főigazgató
kitért rá, a kórház a maga 421 ágyával az ország egyik
legnagyobb rehabilitációs intézete. Mint mondta, szakmai, gyógyászati és innovatív programjaik sikeréhez valamennyi munkatársa hozzájárul, ami mellé az is társul,
hogy betegpanaszok tekintetében az ország legutolsó
helyein állnak. Ezért mindenkinek köszönetet mondva,
mint minden évben, most is jutalmazták a területükön
kiemelkedően teljesítő munkatársakat és azokat, akik
hosszú évek után idén vonultak nyugdíjba.
Elismerést vehetett át Mecseki Zsuzsanna, aki 11
évet töltött a kórházban, Benedek Márta, aki 15,
Bálint Tamásné 3, Madar Józsefné 28 és Bálint Tiborné
Erika, aki 25 év kórházban töltött munkaviszony után
vonul nyugdíjba.

Hivatásának több évtizednyi gyakorlása köti a
harkányi kórházhoz dr. Molnár Évát is, aki az orvosok
közül részesült elismerésben. Munkája miatt kitüntették
továbbá Gilbert Csabát, Gilbert Zoltánnét és Káta
Zsuzsannát is.
A méltán híres gyógytornász csapatból Juhász Katát
illette az elismerés. A masszőrök közül Zsoldos Miklós,
az elektroterápia részlegéről pedig a 29 éve kórházban
teljesítő Rudolfné Kollár Zsuzsannát tüntették ki.
A diszpécserszolgálattól a legtapasztaltabb munkatársat, Hideg Diánát, a betegszállítás és medencések részlegéről pedig Papp Lajost érte a megtiszteltetés.
A kitüntetettek soraiból nem hiányozhatott a járóbeteg
szakellátás, valamint az ergoterápia területe sem, ahonnan Kovácsné Töttösi Éva került az elsők közé.
A kiválóan teljesítő masszőröknél is nehezebb a
kórházi osztályok mozgatórugói, az ápolók közül
kiválóbbakat találni. Idén Vizerné Totter Ivett,
Rozs Anita és Kosztolányi Andi neve hangzott el.

Világraszóló
ajándékok

Samsonite - American
Tourister bőrönd az
új szerződések mellé
Kössön új szerződést
a Vidanetnél, hogy
a nyári vakáció igazán
gondtalanul teljen!

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.
harkányi hírek
2016. július
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Rehabilitáció a kórházban
Rehabilitáció – a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház kapcsán talán legtöbbször elhangzó
kifejezésről kevesen tudják, mit is takar pontosan.
A rehabilitációs osztály munkájáról dr. Molnár Éva, a
Semmelweis-nap alkalmával kitüntetett reumatológus,
fizioterápiás, mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető
főorvos beszél.
A rehabilitáció arra irányul, hogy a betegség, a trauma
előtti állapotot visszaállítsuk lehetőleg a legrövidebb
időn belül és a legideálisabb körülmények között.
Ebben benne van a neurológiai rehabilitáció is, ez nem
elsősorban nálunk, de például az agyvérzés másodlagos
rehabilitációját már mi végezzük. A harkányi kórház
fő profilja a bizonyos traumás állapotokat követően
igényelt rehabilitáció, mint bizonyos törések vagy
amputációk után. Nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk
ki a traumatológiai és az ortopéd klinikával is, ahonnan a betegeket a fém implantátumok beültetése után
közvetlenül vesszük át. Szintén itt történik azoknak a
betegeknek az elsődleges rehabilitációja, akiknél csípővagy térdprotézist ültettek be. Az állapot javulásától
függően ez 4-6 hetet vesz igénybe.
Osztályunk is foglalkozik az amputáltak ellátásával is.

Ez azt jelenti, hogy a műtét után közvetlenül ide kerül a
beteg. Tevékenységünk magába foglalja a sebkezelést, a
csonk speciális formázását, azért, hogy alkalmas legyen
egy protézis fogadására.
Legtöbbször ezt is mi írjuk fel. Három hónapig általában ideiglenes protézist kap a beteg, azzal megtanítjuk járni, majd a végleges protézissel már minimális
segédeszköz igénybevételével élhet teljes életet.
Ezek az amputációk elsősorban diabéteszből,
cukorbetegségből – eredőek, de vannak traumás esetek
is. Ezek az emberek nagyon sokszor polimorbidok,
azaz több betegség is fennáll esetükben, például a
súlyos cukorbetegségét is kezelni kell.
Mind az általános érbetegek esetében, mind
pedig a traumás, például amputáció vagy törések
utáni, esetekben sokszor mentális elváltozások is
vannak. Például egy gyógyszeresen nem biztos, hogy
befolyásolható poszttraumás stressz is hosszú ideig
fennállhat, a betegnek el kell fogadnia az életében
bekövetkezett változást, ezért pszichológus is
foglalkozik velük, ez is a rehabilitáció részét képezi.

Dr. Molnár Éva 1945. augusztus 30-án született.
Édesanyja kívánsága volt, hogy orvos legyen, ezért
Kaposmérőben töltött gyermekévei után Kaposváron
járt középiskolába, majd 1963-tól a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatója lett. 1969-ben végzett
általános orvosi szakon, rögtön ezt követően kezdett
dolgozni a harkányi kórházban, ahol azóta is dolgozik.
Mindössze öt évig tevékenykedett máshol, de ekkor sem
ment messze: 1970 és 1975 között a gyógyfürdő szakrendelését vezette. A rehabilitációs szakot Keszthelyi Béla, az
akkori kórházigazgató javaslatára végezte el, mert felismerték, hogy ez lesz a jövő gyógyászati iránya. Jelenleg
nyugdíj mellett dolgozik kórházunkban, szabadidejét két
lányával és hét unokájával tölti.

Eredményes pályázatok
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat eredményesen
pályázott népismereti nyelvi tábor megtartására, mely
során 400 000 forint támogatásban részesült. A projektben az általános iskolások horvátországi táboroztatására
került sor. Szintén a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
pályázott a minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő horvát estre. Az eredményességüket mi
sem bizonyítja jobban, mint az a 400 000 forint amellyel
a kiíró a harkányi nemzetiségi estet támogatja. A tavalyi
év végén kormányhatározatban biztosított 300 millió
forintot Harkány Város Önkormányzatának eredményes
pályázatán a magyar állam. Az összegből a fürdő II.
épületének lapostető felújítását, gyerekvilág medence
és szaunavilág kialakítását, öltöző blokk és előcsarnok
felújítását tervezik. A munkákra a tervező kiválasztásra
került, a beruházás várhatóan a következő év végére
valósul meg. Mindezek mellett tíz beadott pályázata van
az önkormányzatnak, amelyben szerepel a sportcsarnok
energetikai korszerűsítése, akadálymentes város kialakítása, a nyári rendezvények eszközparkjának felújítása,
a “muslinca sor” rendbe tétele és a helyi iskola nyelvi
laborjának és hangszeres eszközparkjának felújítása.

Szennyvízcsatorna bővítése és felújítása
A legutóbbi testületi ülésen döntöttek a
képviselők arról, hogy a közeljövőben kezdetét
veheti a Zsigmondy sétány és a Ságvári üdülőtelep szennyvíz hálózatának bővítése és cseréje.
A beruházást a Baranyavíz Zrt.-vel közösen
valósítja meg az önkormányzat. A nyolcvanhétmillió forintos önerős beruházásra a forrást
a költségvetésében biztosítja a város, a Baranyavíz pedig a bérleti díjba tudja be megvalósult
bővítést. A munkálatok 2017. december 31-ig
három ütemben zajlanak majd. Első ütemben ez
év végéig a Zsigmondy sétányon kerül felújításra a több évtizedes hálózat. A következő évben
pedig a Ságvári üdülőtelepen veszik kezdetét a
munkálatok, itt a szennyvízhálózat bővítésére
kerül sor. A testület döntött arról is, hogy a
munkák kivitelezésére a Baranyavíz Zrt.-vel
kerüljön sor szerződéskötésre.

2016. július

harkányi hírek

12

Harkányból indultak

Prof. Dr. Nagy Endre

Mielőtt bárki megszólna, leírom: terehegyi. Annak a Terehegynek szülötte, mely 1977 áprilisa óta egybeforrt a
várossal. Annak a Terehegynek, s általa városunknak neves fia, melynek lakosai egykoron, 1939 októberében
„össznépileg” – szavalatok és köszöntések özönével fogadták az édesapját lelkészi kinevezése alkalmából – aki
felekezeti hovatartozás nélkül mindenki lelkipásztora volt - az akkor még működő vasútállomáson.

Endre a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban végezte
középiskolai tanulmányait, melyeket a fővárosban, a
műszaki egyetem villamosmérnöki karán folytatott.
Diplomamunkáját már az egyetem befejezésének
évében díjazták, így talán nem tűnik csodának, hogy
1970-ben akadémiai ösztöndíjasként kezdhette meg
aspirantúráját a Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézetben.
1974-től tíz éven keresztül a Kandó Kálmán Műszaki
Főiskola docenseként tanított, majd kutatóként Tokióba
került, ahol számítógépes hálózatok fejlesz

tésével foglalkozott. E tevékenység közepette lelt rá
arra a témakörre, amely jelenleg is foglalkoztatja, az
irányításelméletre. Az általa kidolgozott módszerek
olyan újfajta problémamegoldásokra kínálnak egységes
lehetőséget, mint az optimalizálás, irányítás és becslés
különböző módozatai.
Neve ma már ismerősen cseng a világ minden szegletében, számos helyre hívják előadónak, éves
naptára évekre előre betelt. 2008-ban kinevezték a
Cambridge-i International Centre tiszteletbeli ázsiai
főigazgatójának, s még ebben az évben bekerült a XXI.
század nagy elméinek enciklopédiájába is, melyben
olyan jeles embereket tartanak számon, mint
Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison,
Stephen Hawking…
Magyar állampolgárként – Japán nem ismeri el a
kettős állampolgárságot - jelenleg is a szigetországban
él japán feleségével, akit Oxfordban, egy kirándulás
alkalmával ismert meg. Mint mondja, párja már tud
magyarosan is főzni…
Amikor legutóbb találkoztunk – Dezső Laci
bácsinak hála, aki rendszeresen tartja vele a
kapcsolatot -, a napi teendői felsorolását követően
megkérdeztem:
– Mennyit alszol naponta?
– Három-négy órát – hangzott a válasz. Majd kisvártatva, a nem létező bajsza alatt „somolyogva”
hozzátette: vagy néha kevesebbet.
Most már csak azt szeretném tudni, hogy mikor
pihen Prof. Dr. Nagy Endre, aki 2009. június 29. óta
Harkány város díszpolgára. Talán a kérdésre
hamarosan választ kapok, mert azt ígérte, még
ebben az évben hazalátogat…

JÓ ÉTEL, JÓ BOR, JÓ EGÉSZSÉG - Lantos István séf ajánlata

Paradicsomos gombócok penne tésztával, ahogy a gyerekek is szeretik
Elkészítés: az alapanyagokat összekeverem, kis gombócokat formázok belőlük, majd félreteszem. A paradicsomsűrítményt kevés vízzel, só, cukor ízesítéssel, zellerzöld és friss bazsalikomlevél kíséretében felteszem főzni.
Belehelyezem a gombócokat és puhára főzöm.
A penne tésztát sós, lobogó vízben kifőzöm.
Tálalás: A tésztát öblítés nélkül, leszűrve a tányérokra
teszem, ráhelyezem a paradicsomos gombócokat a
mártással, friss bazsalikom levéllel, kakukkfűvel, reszelt
parmezán sajttal tálalom.
Felnőtteknek egy pohár Tenkes-hegyi száraz vörösbort
ajánlok hozzá!
Megjegyzés: a gombócokat vastaghúsú paprikába is
tölthetjük, a mártást hígabbra készítve csípős paprikakarikákkal is tálalhatjuk. Ehhez a töltött paprikához
puliszkaköretet ajánlok, a kukoricadarát lobogó vízben
pillanatok alatt készre főzhetjük.
FENSÉGES NYÁRI ÉTEL. JÓ ÉTVÁGYAT!
harkányi hírek
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Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg darált sertéshús (lehet pulyka is),
1 szál póréhagyma,
1 gerezd zúzott fokhagyma,
1 nyers tojás,
só, fehérbors, őrölt édes pirospaprika, kakukkfű.
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Fél évszázada határoztuk el, hogy
szoborparkot létesítünk, amelyben a
magyar történelem és kultúra kimagasló alakjainak állítunk emléket.
A szoborpark helyét a Harkányból
Siklósra vezető út menti arborétumban határoztuk meg. Nemcsak a
magunk gyönyörködtetésére, de
az idelátogatók előtt a magyar
művészet jelesei megismertetésére
is vállalkoztunk, amikor a köztereket
is szobrokkal díszítettük, díszítjük.
1989
A Harkányi Polgári Kör kezdeményezésére, részben a város
pénzéből, részben közadakozásból elkészült Wass Albert szobra.
Baróthi Ádám szászrégeni művész
alkotásának leleplezésekor lelkes
és lelkesítő beszédet mondott
Turcsány Péter, a Kráter Műhely
Egyesület vezetője, Wass Albert
könyveinek kiadója.
2005./6
Új sportcsarnokot avattak
fel Harkányban. A 2000 m
alapterületen 700 néző, s esetleg
nemzetközi versenyek is helyet kapnak. A beruházást két év
alatt hozta “tető alá” a harkányi
önkormányzat.
1996. szeptember

Nemzetiségi hírek
Több alkalommal is felléptek a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
dalosai az elmúlt időszakban, tudtuk meg Greges Zsuzsanna elnöktől.
Tájékoztatása szerint a kórus többek között Szentlőrincen, Birjádon,
illetve Felsőszentmártonban is megcsillantotta tudását, legközelebb pedig
– augusztus 7-én – a gyógyfürdőben lépnek közönség elé. Az augusztus amúgy elég mozgalmasnak ígérkezik, ugyanis a hónap végén előbb
Pécsett, a Havihegyi búcsúban, majd Kökényben a horvát napon is műsort
adnak. Az önkormányzathoz kapcsolódó hír, hogy a harkányi általános
iskola diákjainak finanszírozták a horvátországi Selce-i táborozását.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkara júniusban Gordisán
vendégszerepelt a helyi Roma Kulturális Nap alkalmából, ahol német és
magyar dalokat adtak elő. Az önkormányzat augusztusban nemzetiségi
napot is rendez a szabadtéri színpadnál, melyet a gasztronómia iránt
érdeklődők figyelmébe is ajánlunk. A délutáni műsorfolyamban a színpadon az önkormányzat kórusa mellett műsort ad a hagyományos sváb fúvószenét játszó Alte Kameraden Blaskapelle, a
Kresz-Tóth duó, illetve az újpetrei német tánccsoport is.

Nyári táborok a művelődési házban
Harmadik turnusánál tart az
idén első alkalommal elindított
nyári gyermektábor a művelődési
házban, melyen hétfőtől péntekig
szakemberek foglalkoznak a
gyerkőcökkel, akiknek a részvételi díj fejében – 5000 Ft – napi
háromszori étkezés is dukál.
Számukra a különböző játékos és
ügyességi feladatok mellett sportolási lehetőséget is biztosítanak
a szervezők, sőt kirándulásra is
sort kerítenek éppúgy, mint a közelmúltban átadott pécsi állatkert
meglátogatására. Mindezek mellett
felkeresték a siklósi Apró Paták

“

Lovasiskolát is, ahol nem csak
lovaglásra nyílt lehetőség, hanem
megismerkedhettek az íjászattal,
illetve a fúvócső használatával is.
Az utolsó tábor augusztus harmadik hetében fogadja az érdeklődőket.

Az élet olyan, mint az étel:
néha sok, néha kevés, olykor
túlfűszerezett vagy éppen
íztelen, de a titkát megfejteni
szinte lehetetlen.

“

VISSZATEKINTŐ

A Lantos család 15 évig volt tulajdonos-üzemeltetője a villányi Fülemüle
csárdának, elnyerve több ezer vendég elismerését. Megalapítója és üzemeltetője volt a mattyi Lovascsárda Panziónak, skanzennek, mely tevékenységért az iparkamara a Magyar Turizmusért Nagydíj elismerésben
részesítette az akkori vállalkozást.
A mai napig imádom a gasztronómiát, de már csak a barátaimnak főzök – mondja Lantos István. Hál’ Istennek sokan vannak,
sok helyre hívnak.
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Az idei évben immár hatodik alkalommal került
megrendezésre a sportcsarnokban fiatalok részére
a tábor, melyen az ifjú labdarúgó palánták körében
több mint egy tucat leány is megtalálható volt,
jelezve, a női focisták is mind többen képviselik
ezt a sportágat szerte a világban.
Mint azt a táborvezetőktől megtudtuk, ebben az
évben több mint félszáz résztvevővel foglalkoztak,
s a gyermekek számára a foci rejtelmeibe történő
bevezetés mellett számos kikapcsolódást segítő
programot is beiktattak. Ezek körébe tartozott a
fürdő- és mozi látogatáson túl egy közös program
a közelmúltban megnyílt pécsi állatkertben is.
A labdarúgás iránt érdeklődő lurkók száma
a harkányi focitábor fél évtizedes múltja alatt
folyamatosan emelkedett, s idén először a Magyar
Labdarúgó Szövetség Baranya Megyei Igazgatósága különdíjjal jutalmazta a tábor legifjabb résztvevőit, Vadas Renátát és Marosi Ádámot.

Tihanyi Patrik 100 gyors, mell, hát 4., 100 vegyes 5.
Fischer Barnabás 50 hát 5.
A Sellye Kupa 2016 elnevezésű tornát ezúttal két horvát és
Nemes János 50 gyors, mell 5.
hét magyar csapat részvételével bonyolították le, amelyen
Boros Zsombor 50 mell 4., gyors 6.
összetettben a Harkányi Diáksport Egyesület Mohács mögött Várdaróczi Máté 50 mell 6.
a második helyezést szerezte meg.
Kuzinger Márton 50 gyors 4., hát 5.
Részletes eredmények:
Horváth Ágnes 100 gyor, mell 2., vegyes 4.
Spándli Dominik 50 m gyors, mell, hát, 100 m vegyes első.
Krutek Csenge 50 mell első, gyors 2., 100 vegyes 6.
Reisz Bálint 50 gyors, mell első, hát 2., 100 egyes 4.
Lukács Luca 50 hát 3.
Sipos Dominik 50 gyors, hát 2.
Fedelevits Lora 50 hát 3., gyors, mell 5.
Fekete Zalán 50 hát 3., gyors 4.
Tokai Emma 50 gyors 3., mell 4., hát 5.
Kuszinger Áron 50 hát 2., gyors 5., 100 vegyes 6.
4X50 méteres gyorsváltó (Reisz B., Kuszinger Á., Spándli D.,
Ahmann Bence 50 gyors 6.
Fekete Z.) aranyérem.

Hét aranyérmet szereztek a harkányi úszók
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Elkezdte a felkészülést az első csapat
Az idei évben 14 csapat részvételével bonyolítják le a labdarúgó
bajnokságot a Megye I-ben, ugyanis a nyár folyamán két csapat is
visszalépett a küzdelmektől. A harkányi gárdával kapcsolatos hírekről
Horváth Józsefet, a szakosztály vezetőjét kérdeztük.
Tájékoztatása szerint a csapatból Tar András Siklósra távozott, míg
Varga Attila visszavonult az aktív játéktól, Gáspár János és László,
valamint Pápai Sándor pedig vidéken vállalt munkát. A vezető új
érkezőkről is be tudott számolni: a kapus Homolya Zsolt Szászvárról,
a védő Blész Gergő Kozármislenyből, a szintén védő Törőcsik Bence és
a csatár Horváth Gergő Szentlőrincről igazolt a harkányi együtteshez.
Mint Horváth József hozzátette, további, elsősorban fiatal játékosokkal vannak tárgyalásban, akik között több harkányi is képben van.
Sajnos az MLSZ új, 19 év alatti játékosokat érintő szabályozása, ami
alapján mindenkiért fizetni kell, igen csak megnehezíti a dolgukat.

A csapat tervezett
edzőmérkőzései:
Július 30. /szombat/ – 10.00
Gyógyfürdő Harkány – Bogád.
Augusztus 3. /szerda/ – 18.00
Sellye - Gyógyfürdő Harkány.
Augusztus 7. /vasárnap/ – 18.00
Gyógyfürdő Harkány – Magyarbóly.
Az első „éles” megmérettetésre a
Magyar Kupában kerül sor augusztus
14-én, vasárnap 17.30 órakor.

XII. JOOLA-Harkány Gyógyfürdő Kupa
Nemzetközi Veterán Asztalitenisz
RANGLISTAVERSENY
Harkány, 2016. augusztus 05-07.
12. alkalommal indítjuk útjának a JOOLA-Harkány Gyógyfürdő
Kupa, nemzetközi veterán asztalitenisz versenyt, ami 2010 óta kapott
országos ranglista minősítést. Az utolsó két versenyünket közel 200
nevező kereste fel és idén is ilyen számú játékoslétszámmal számolunk. Ebben a tekintetben már kevés lehetőségünk a van a bővülésre,
hiszen a versenyszámok lebonyolítására bizonyos időkeret áll rendelkezésünkre, ami behatárolja a nevezések számát. Ezért a jobb rendezési minőség érdekében 220 főben maximalizáltuk a jelentkezőket.
A verseny 6-8 ország részvételével és magas színvonalon folyik,
amit mi sem példázz jobban, hogy játékosaink között már Európa és
világbajnokok is megfordultak.
Pénteken 13.00 órakor a párosok kezdenek, míg szombaton 09.00
órától az egyéni versenyszámoké a főszerep, vasárnap pedig 09.30tól a „Davis Cup” rendszerű játékot látogathatják meg ingyenesen az
érdeklődők.
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