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Vitathatatlanul előre

Fejlesztések - ez az, ami mostanában leginkább 
foglalkoztatja a harkányiakat. Jó hírünk van, 

velejében megújult hasábjainkon bőven esik róla 
szó.

Városunk a fi zetős parkolás bevezetésével, 
a medencefelújításokkal és a csúszdacserével, a 
menekültek áradatával, az egészségház, a sport-
csarnok, a könyvtár valamint a művelődési ház 
felújításával tagadhatatlanul fejlődésnek indult. 
Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött és 
bizony az utolsó hónap sem telt eredmény és 
meglepetés nélkül. Akár tetszik,akár nem.

A decemberben elnyert közel ötvenmilliós pályá-
zat vagy a háromszáz millió forintos kormányzati 
támogatás külön-külön is azt erősíti meg, hogy a 
nagypolitika bizony nem érdektelen Harkánnyal 
szemben. No nem a lassan kilencvenes év 
taxisblokádját Uberelő pesti tobzódásába kell 
belefolynunk, de az utóbbi évek alig száz-száz-
milliós beruházásai mellet az elmúlt esztendőben 
több, mint hatszáz millió forint lett a város szol-
gálatába állítva. Valami mégiscsak most indult el.

És a fejlesztések sora nem áll meg: az idei évben 
úgy tűnik megújul a muslinca sor és egy olyan 
csúszdaparkkal bővül a fürdő, mely a város 
évtizedes lemaradását hozza be. Tető alá kerülhet 
a hármas medence, ezzel pont kerül a téli fürdő-
zés problémáira is.

Kacsúr Tamás
főszerkesztő

Folytatódnak a 
fejlesztések
Városban marad a 
fürdő adója
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A város vállát nyomó problémák 
- mint például örökölt adósságok 
vagy tartozások – megoldását 
követően jutott el az önkormány-
zat arra a pontra, hogy elkezdhesse 
azoknak a feladatoknak a megva-
lósítását, amelyekre a választások 
idején ígéretet tettek.

Harkány fő bevételi forrása a fürdő 
biztosította turizmus. A gyógy-
fürdőt az elmúlt évben többen 
látogatták, mint az azt megelőző 
évben, reméljük, ez a tendencia 
idén is folytatódik. 

Ami a vendégéjszakákat illeti, ezen 
a területen hatalmas előrelépés 
történt, amely köszönhető annak, 
hogy a vendégtartók nagyobb 
fegyelemmel tartják be az előíráso-
kat - mondta Baksai Endre Tamás. 
Harkány polgármestere folytatta: 
ez számokkal is bizonyítható, 
míg a korábbi években átlag 180 
ezer vendégéjszakát vallottak be, 
addig 2015-ben ez a szám száz-
ezerrel nőtt. Ebben természetesen 
benne vannak az idegenforgalmi 
adó fizetése alól mentesülők is, 
azonban örömteli, hogy a fizetésre 
kötelezettek száma is emelkedett. 
Ugyanez mondható el a parkolás 
esetében is, melynél a bevétel az 
előző időszakhoz képest három-
szorosára nőtt.

Első lépéseink egyikeként a Bel-
ügyminisztériumot kezdtük 
különböző kérésekkel bombázni, 
melyek eredményeként 160 mil-
liós támogatást sikerült szerezni. 
Ebből kifizettük a fürdő felé az 
évek során felhalmozódott köz-
műdíj tartozást – az intézmény 
távhőszolgáltatóként is működik 
- több mint 100 millió forintot, 
melynek köszönhetően a gyógy-
fürdő gazdálkodása stabillá vált. 
Ezt követően került sor a lepke 
medence felújítására, amelyre 
különböző technikai problémák 
miatt már nagy szükség volt, 
illetve olyan élményelemek fel-
állítására, amelyekkel a városba 
látogató gyerekeknek, családoknak 
tudunk attrakcióval szolgálni. A 
sort az évek óta használaton kívüli 
csúszda felújítása követte, erre a 
két projektre 215 millió forintot 
nyertünk pályázaton, amelyet a 
város további 20 millióval megtol-
dott. Felújítottuk a gyógymedence 
tetejének megsérült burkolatát. 

Mindezek mellett a közintézmé-
nyek homlokzata is felújításra 
került, hogy a településre érkező 
turistákat rendezett kép fogadja. 
Lebontottuk a volt Bányász ét-
terem épületét, ezzel egy új par-
kolónak adva helyet. Sor került 
virágosításra is, melyhez már nem 
kell növényeket vásárolnunk, a 
városnak saját termesztésű virágok 
állnak rendelkezésre. Megtörtént 
továbbá a művelődési ház és a 
sportcsarnok külső szigetelése, 
nyílászáróinak cseréje, s egy 50 
milliós sikeres pályázatnak kö-

szönhetően tavaszra teljesen meg-
újul a városi könyvtár is.

Elkezdődött a helyiek által csak 
muslinca sornak nevezett épü-
letegyüttes bontása. Itt három 
szakaszban gondolkodunk, mely 
összességében 700 milliós beru-
házást jelent. Az első a Bajcsy-Zsi-
linszky utcai újságos pavilontól 
a főbejáratig terjed, ezzel párhu-
zamosan történik az előtte lévő 
korzó tervezése, kialakítása, míg 
a harmadik etapot a főbejárattól a 
Dráva Hotelig, illetve onnan a Xa-
vinig terjedő szakasz sétálóutcává 
alakítása jelenti. Amint az ezekkel 
kapcsolatos építési tervek elkészül-
nek, azt mindenki megismerheti.

Az elmúlt évek egyik első dönté-
se a rendszeres vezetői értekezlet 
bevezetése volt, amelyekre pén-
tekenként kerül sor. Ezeken nem 
csak az önkormányzati, hanem az 
egyéb intézmények – mint például 
a kórház - valamint az egyházak 
vezetői is mandátumot kapnak. 
Úgy gondolom, ez a fórum nagyon 
jól működik. Túl azon, hogy a 
fürdő fejlesztése kiemelt cél, igyek-
szünk az élet egyéb, a lakosságot 
érintő területein is előrelépni, 
hogy a napi életminőség is javul-
jon. Ennek egyik kézzel fogható 
jele az egészségház felújítása, mely 
az épület átalakítása mellett egyéb 
gyógyászati eszközökkel – például 
defibrillátorral – is gazdagodott. 
Említhetem még a sporttelepen 
az öltöző második ütemének 
befejezését, valamint a terehegyi 
református temetőben – az egy-
házzal közösen – az új ravatalozó 
és emlékhely megépítését is. Ezek 
mind olyanok, melyek a lakosság 
komfortérzetének, kényelmének 
növelését kell, hogy szolgálják. 

A tettek mezejére léptünk

  tavaszra teljesen 
megújul a városi 
könyvtár is



WWW.HARKANYIHIREK.HU

5

Feladatainak támogatására, turisz-
tikai célú beruházására 300 millió 
forintos rendkívüli támogatásban 
részesült Harkány. Az összeg ter-
vezett felhasználásáról, a fejlesztési 
irányról Tiffán Zsolt és Baksai Ta-
más sajtótájékoztatón számolt be.

Épp egy évvel ezelőtt kapott a város 
különleges támogatást annak érde-
kében, hogy fejlődési pályára álljon 
– emlékezett Tiffán Zsolt. Az 
országgyűlési képviselő bejelentet-
te: a magyar kormány 300 millió 
forint különleges támogatásban 
részesítette Harkány városát. Mint 
ismertette, az összegből turisz-
tikai jellegű, a fürdő fejlesztését 
célzó beruházás fog megvalósulni. 
Világosan látszik, hogy a magyar 
kormány szívügyének tekinti, hogy 
a nagy múltú város fejlesztését elin-
dítsa. Bátorít minket a döntés, hogy 
jövőre is kérjük a kormány támoga-
tását – fogalmazott.
 
Mint mondta, a 2020-ig terjedő 
fejlesztési időszakban fürdőfej-
lesztésre nincs uniós pályázati 
forrás, ezért lépésről lépésre kell 
megvalósítani azt a tervet, aminek 
eredményeként 2018-ra felépül-
het a fürdő megújított szárnya és 
mindazok a szolgáltatások vala-
mint medencék, amik egy igazi 
21. századi fürdőkultúrát tudnak 
biztosítani.
 
Tiffán Zsolt megjegyezte: a dél- és 
nyugat-baranyai települések meg-
kapták a működésükhöz szükséges 
támogatásukat, annak ellenére, 
hogy egyes felelőtlen baloldali po-
litikusok azt hangoztatják, ellenzé-
ki vezetőségű városok nem kapnak 
pénzt – mondta, rámutatva a 197 
milliós támogatásban részesült 

Szigetvár példájára. A magyar kor-
mány nem azt nézi, milyen színű 
a városvezetés, hanem azt, hogy a 
magyar embereknek mik az érde-
kük – zárta szavait.
 
Nagy útra vállalkoztunk, de a bele-
fektetett energia megtérül – mond-
ta Baksai Tamás arra a fejlesztési 
ütemre utalva, mely az őszi és a 
tavaszra tervezett csúszdaépítéstől 

a fürdő szinte teljes megújulásáig 
és fejlesztéséig vezet. Az eddigi 
lépések a tervek szerint haladnak, 
ez a háromszáz millió forint pedig 
egy újabb etapja a fürdő fejleszté-
sének – fogalmazott.
 
A tavalyi évben első és legfontosabb 
dolgunk volt a pénzügyi stabilitás 
megteremtése – vázolta fel Harkány 
polgármestere, megemlítve azt az 
egy éve kapott 215 milliós támoga-
tást, melyből a Lepke medencével 
és a csúszdák felújításával hiány-
pótló beruházások valósult meg.
 
A téli strandfürdő rekonstrukció-
jával, újjáépítésével fog folytatódni 
a fejlesztések sora – ismertette 
Baksai Tamás. A fürdőn kívüli 
fejlesztésekre mutatva megjegyez-

te, a parkolók építésével elindul a 
főutca rekonstrukciója, de újjászü-
letik a művelődési ház is.
 
Mint a polgármester bejelentette, 
számos, a fürdő megújítását szol-
gáló futó projekt mellett a kiemelt 
gyógyhelyek fejlesztésére irányuló 
projekttel a Muslinca sor is elindul 
a megújulás útján, ennek első lépé-
se a meglévő épületek bontása.

Nem elég az épületeket megújíta-
ni, megfelelő szolgáltatásokra is 
szükség van – mondta Harkány 
első polgára, rámutatva: ebben a 
fürdőnek is partnernek kell lennie 
amellett, hogy a Turisztikai Desz-
tinációs Menedzsment is elvégzi 
azt a munkát, ami szükséges egy 
jól működő fürdő és egy magas 
színvonalú idegenforgalmi hely 
megújításához.
 
Végi János, a Turisztikai Desztiná-
ciós Menedzsment elnöke úgy véli: 
a harkányi fürdő, az önkormány-
zat, a kórház és az egyesület egy 
közös munka eredményeként a 
kormány segítségével elérheti azt a 
megújulást, melyet célul tűztek ki.

A téli strandfürdő rekonstrukciójával 
folytatódnak a fejlesztések
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485 ezer belépő – ennyit adott el 
a fürdő 2015-ben, meghaladva 
ezzel azt a 459 ezres számot, mely 
a tavalyi évet jellemezte. Az elmúlt 
esztendő kihívásairól, meghatáro-
zó körülményeiről Hegyi Ákos, a 
fürdő vezetője számolt be.

Előző év elején a tulajdonosokkal 
arról beszélgettünk, hogy új mar-
ketingcsatornákon új rétegeket 
megszólítva fel kell éleszteni a sok 
tartalékot rejtő fürdőt – mondta 
Hegyi Ákos, rámutatva: ezért egy 
viszonylag magas számot tűztünk 
ki magunk elé, tíz százalékos 
vendégszám-emelkedést elvárva. 
Ennek megfelelően egy közel 500 
ezres belépőt kellett elérni.
 
Havi bontásban az igazgató ismer-
tette: a januárt, márciust, júniust 
és az októbert negatívan zárta a 
fürdő az előző évi eredményekhez 
képest. Tavaly januárban nagyon 
rosszul indult az év, a hónap végi 
közlekedési nehézségek éreztették 
hatásukat. Februárban a kettes 
épületet a tetőszerkezete miatt 
nem lehetett használni, ami kiha-
tott a márciusi eredményekre.

A főszezon első hónapjában, 
júniusban hat százalékos mí-
nuszt könyvelhetett el a 2014. évi 
eredményekhez képest a fürdő, 
amit a Lepke medence felújítási 
munkálatai adtak. Az októberi 
eredményekhez Hegyi Ákos a 
három hét esőzés hatását sorolta, 
megjegyezve: a többi hónapban 
abszolút plusz eredményt tudhat-
nak magukénak. Ezek közül az 
extrém meleget jegyző és a Lepkét 
is üzemben tudó júliusban érték 
el a legnagyobb arányt, amikor 20 
százalékkal több jegyet adtak el a 
tavalyi azonos hónaphoz képest.

Augusztus hónapban 7,5 száza-
lékos pluszt mutathat fel a fürdő, 
annak ellenére, hogy amint Hegyi 
Ákos is megjegyzi, huszadika után 
az időjárás változásával szinte alig 
volt vendége a strandnak.

Az időjárás és a műszaki problé-
mákból adódóan négy hónapban 
negatívat futottunk, míg hét hó-
napban pluszban zárunk – mondta 
az igazgató. Ebben az évben kettes 
medence nélkül és a Lepke másfél 
hónapos kiesésével ennél többet 
nem tudtunk teljesíteni, de ezek 
ellenére pluszt mutatunk fel. Ez 
egy szép eredmény, de nem vagyok 
elégedett vele – fogalmazott.
 

Egy nagy projektje van az önkor-
mányzatnak a gyógyhelyfejlesztés. 
A csúszdaépítés a fürdő beruhá-
zása – ismertette a fürdővállalat 
vezetője, hozzátéve, mindkettőt 
kedvező előjelekkel várják. Az új 
marketingcsatornákat, megszólí-
tott háziorvosokat és érdekköröket 
is kiemelve Hegyi Ákos úgy véli, 

hasonló időjárási körülmények 
között és műszaki probléma nélkül 
2016 végén legalább félmillió el-
adott jegyet tudnak megszámolni.
 
A kórház, az önkormányzat és a 
fürdő közösen kereste meg a Ma-
gyar Fürdőszövetséget, hogy hozza 
Harkányba az őszi közgyűlését – 
mondta Hegyi Ákos a november 
végi esemény hozamát ismertetve. 
Be szerettük volna mutatni, hogy 
milyen változások mentek végbe. 
Ezt tettük korábban a Kórházszö-
vetséggel és az Egészségügyi Gazda-
sági Vezetők Egyesületével is, aki ta-
vasszal itt is tartotta összejövetelét.
 
A Magyar Fürdőszövetség – aki 
most ősszel városunkban tartotta 
közgyűlését – tagjai között tud-
hatja a legnagyobb és legérdemle-
gesebb fürdőket, akikkel sikerült 
elismertetni a város jelenlétét a pi-
acon, hiszen szinte az összes tagja 
eljött és megismerte a fejlesztése-
ket. A magyar fürdők számoljanak 
azzal, hogy Harkány nem csak az 
első tízben szeretne hosszú évekig 
maradni, hanem látogatószámot 

növelni és fejlesztéseket is elérni – 
utalt Hegyi Ákos az Év Fürdője 
szavazásban is elért eredményre.
 
A harmadik hozam, hogy pre-
zentatív személyek jelentek meg a 
közgyűlésen. Szerencsés apropó, 
hogy itt kapták meg a minősíté-
süket a fürdők a szövetségtől, ami 
sok érdeklődőt vonzott.

A Magyar Turizmus Zrt. elnöke 
mellett jelen volt két államtitkár 
is – mutatott rá Hegyi Ákos dr. 
Ruszinkó Ádám, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium turisztikai 
helyettes államtitkárának valamint 
az önkormányzat által meghívott 
Pogácsás Tibor, a Belügyminiszté-
rium önkormányzati államtitkárá-
nak megjelenésére.

   a magyar fürdők 
           számoljanak Harkánnyal

Jó évet zártunk, de nem
            vagyok elégedett
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Január elején Hegyi Ákos a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. vezérigazgatója Horváth Józsefnek, a Harkány-
fürdő SE elnökének azt az elismerő oklevelet, mely a 
labdarúgó szakosztály számára nyújtott 3,225 milliós 
támogatásáról szól.

A Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
ötödik éve ad lehetőséget arra, hogy a megállapított 
adó hetven százalékát ne az államnak adjuk át, hanem 
a látványsportok támogatására lehessen fordítani - 
mondta Borsos Attila. A főkönyvelő ismertette, hogy 
2015-ben nyílott meg a fürdő számára először az a 
lehetőség, hogy az összeget át tudta adni egy sporte-
gyesületnek. A jogszabályi háttér mellett a szakember 
rámutatott: a támogatás lehetőségéhez az is hozzájá-
rult, hogy vállalatuk az elmúlt időszak legsikeresebb 
évét zárhatja.
 
Ahogy a több éve elérhető támogatási rendszernek 
köszönhetően korábban a sportöltöző újult meg, úgy 
most a pályák fejlesztése következik a társasági adók-
ból befolyó pénzekből. Létesítményfejlesztésre hétmil-
lió forintot tudtunk begyűjteni, melyből három dolgot 
valósítunk meg – mondta Horváth József a Magyar 
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által is jóváhagyott 
sportágfejlesztési tervvel kapcsolatban.
 
A Harkányfürdő SE elnöke ismertette: az edzőpálya 
korszerű, téli edzéseket is lehetővé tevő kivilágításán 
túl a centerpálya kap automata öntözőrendszert, de 
felújítási munkálatokat is végeznek. A 70 százalékos 
támogatási aránynak köszönhetően a világítás 5, a 
huszonnégy öntözőfejes rendszer 4, a felújítások pe-
dig egymillió forint értékben készülnek el.
 
Utánpótlás-nevelésre összesen ötmillió forint társa-
sági adót kaptak, melyből felszerelések biztosítása, 
utazás és terembérlet mellett edzői tiszteletdíjakra is 
költenek.

A földdel tették egyen-
lővé a Muslinca sor régi 
épületeit. Amennyiben a 
kiemelt gyógyhelyek fej-
lesztését célzó, Harkány 
által is beadott pályázatot 
kedvezően bírálják el, 
helyükre – mintegy hat-
százmillió forintért – új 
szolgáltatásokat is beve-
zető épületek kerülnek.

Az utazási iroda és az 
alsó kategóriás borozó 
között önkormányzati 
területen hátramaradó 
törmeléket – a környe-
zetre veszélyes anyagok 
kiválogatása után – újra-
hasznosították, a ledarált 
betonnal elsősorban a 
hegyi utak állagát fogják 
javítani.

Hatszázmillióért újulhat 
meg a Muslinca sor

A fürdő hárommiliós adója 
a városban marad

TAO pénzek elérése  kizárólag látvány csapat spor-
tok – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és 
jégkorong – utánpótlás-nevelését végző egyesületek 
számára lehetséges. Mivel a kézilabda szakosztály 
csak most indítja be az utánpótlás csoportját, jelen 
pillanatban egyedül a Harkányfürdő SE labdarúgói 
jogosultak ilyen források lehívására.
 
Hegyi Ákos sajtótájékoztatón elmondta: a fürdőnek 
nagy örömére szolgál, hogy a társasági adó egy részét 
a helyi sport támogatására fordíthatja. Bízik benne, 
hogy ezt a pénzt a közeljövőben a harkányi úszók 
számára is átadhatja. A vállalat vezérigazgatója ezzel 
azokra a kormányzati egyeztetésekre mutatott rá, me-
lyek az úszósportok támogathatóságát célozták meg 
és még a vizes VB előtt látszanak körvonalazódni.
 
Az önkormányzat az elmúlt évben különös figyelmet 
fordított a sportegyesület mellett a fürdő működésére 
is, így annak eredménye lehetőséget adott e támogatás 
átadására – mondta Éva Ferenc. Az alpolgármester 
kiemelte: a Harkányfürdő SE vezetősége bizonyította, 
hogy kiszámíthatóan tevékenykedik, így az összeg 
célzott felhasználása nem csak a város, hanem a lab-
darúgók és a pályára látogatók kényelmét is szolgálni 
fogja.
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 Büszkén mondhatom, hogy 2015 
a beruházások és a fejlesztések éve 
volt a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórházban. Egy év alatt 
számos felújításra és eszközbeszer-
zésre került sor intézményünkben – 
ismerteti dr. Péter Iván, az intéz-
mény főigazgatója.

Az idei évben a Gyógyfürdőkór-
ház életében legjelentősebbnek 
ítélném meg az ÚMFT Dél-Du-
nántúli Operatív Program kere-
tében meghirdetett „Rehabilitá-
ciós szolgáltatások fejlesztése a 
Dél-Dunántúli Régióban” című 
pályázat kereteiben megvalósult 
Kardiológiai és neurológiai reha-
bilitációs ambulanciát, illetve a 
létesítmény új szállodai színvonalú 
szárnyának, a Harkányi Psoriasis 
Centrumnak a használatbavételét 
és üzemeltetését.
 
Kiemelkedőnek mondanám az 
eszközparkunk bővítését, mely 
során új DEXA vizsgálóval bővült 
diagnosztikánk, modern kardioló-
giai készülékek kerültek beszerzés-
re, továbbá a szakmai személyzet 

adminisztrációs tevékenységének 
megkönnyítésére és felgyorsítására 
számítógépeket és nyomtatókat 
vásároltunk.

A 2015-ben bevezetett kiegészítő 
díjak és az eredményes gazdálko-
dás következtében lehetőségünk 
nyílt önerőből leszigetelni és le-
burkolni az „A” épület gyógyvizes 
medencéjét, felújítani a Központi 
gyógytorna-fizioterápia egység 
medencecsarnokához tartozó 
kiszolgáló helyiségeket, mely során 
teljes átalakításra és korszerűsí-
tésre kerültek a zuhanyzó és WC 

blokkok, öltözők, úszómesteri- és 
raktárhelyiségek, valamint kezelő-
helyiségek. Az intézményben több 
helyen festésre, linóleum- és nyí-
lászárócserére került sor. A beru-
házások során megszépültek és új 
televíziókkal bővültek a komfortos 
szobák, illetve információs blok-
kok kialakítására került sor, mely 
a betegeink tájékozódását segítik a 
komplexumban.
 

Nagy hangsúlyt fektettünk a 
kapcsolattartásra, melynek fontos 
részét képezi a szakma folyamatos 
tájékoztatása az intézményben 
folyó munkáról, így a háziorvosok 
és szakorvosok látogatása mellett 
kórházunk idén is rendszeresen 

adott otthont professzionális 
képzéseknek és konferenciáknak. 
Ezek közül kiemelném az országos 
színvonalú IV. Harkányi Psoriasis 
Konferenciát és Országos Betegta-
lálkozót. Továbbá az Önkormány-
zattal, a Turisztikai Egyesülettel 
és a Gyógyfürdő Zrt-vel való 
együttműködés eredményeként 
szakmai hátterét biztosítottuk a 
Gyermekáldás Hete Harkányban 
rendezvénysorozatnak, melyen 
részt vett Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár és 
dr. Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár is.

 A fent említett felekkel összefogva 
együttesen tudtunk megjelenni 
kiállításokon (Utazás kiállítás), vá-
sárokon (Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállítás és Vá-
sár, Nyugdíjas Expo) és roadshow-
kon (Csehország), mellyel lehető-
ségünk nyílt színvonalas, letisztult 
és sokoldalú városként bemutatni 
Harkányt a különböző fórumokon. 
Úgy vélem, hogy ezzel a jövőben 
nem csak mi, de a helyi lakosok 
is jól járnak, hiszen fellendülhet a 
gyógyvízen alapuló turizmus.
 
Ezúton is szeretném megköszön-
ni a gyógyfürdőkórház minden 
kollégájának elkötelezettségét és 
kiemelkedő munkáját, melyet több 
formában is díjaztunk, így pél-
dául kihirdetésre kerültek Sem-
melweis-napkor az Év Dolgozói, 
karácsonyi prémiumot adhattunk 
és bevezettük a Zsigmondy díjat.

           fellendülhet a gyógyvízen 
                              alapuló turizmus

A fejlesztések éve volt 2015

A rendszeres véradók 
mellett mindenkire 
számítanak

Nincs készlethiány a Pécsi Regi-
onális Vérellátó központban, ám 
a rendelkezésre álló vérkészít-
mények folyamatos utánpótlása 
szükséges - mondta dr. Szabó 
Zsuzsanna. 

A véradások szerevezése ennek 
megfelelően történik, de fontos, 
hogy az állandó véradók mellett 
minél nagyobb számban jelenjen 
meg az, akinek módjában áll vért 
adni. A regionális igazgató főorvos 
kiemelte azok jelentőségét, akik 
ritka vércsoporttal rendelkeznek.

Legközelebb a művelődési 
házban, február 17-én

9 és 12 óra között adhat vért.
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A fürdő saját bevételeinek vissza-
forgatására tett elkötelezettséget – 
mondta Hegyi Ákos vezérigazgató 
a két megújított szauna átadásakor.

Tavasz óta mindig a legaktuálisabb 
helyen próbáltunk meg egy-egy 
beruházást eszközölni – ismerteti 
a Harkányi Gyógy- és Strandfür-
dő Zrt. vezérigazgatója. Tavasszal 
a wellness-részleg, majd a külső 
mosdók felújításával kezdték 
a bevételek hasznosítását, míg 
eljutottak az idei év egyik legna-
gyobb lépéséhez, a Lepke meden-
ce felújításához. Saját forrásból 
lecseréltük az elektroterápiás részleg 
teljes eszközparkját – fűzte hozzá 
a vezérigazgató, egyebek mellett 
munkaruha és egyéb eszközvásár-
lásra is kitérve.
 
A legutóbbi ütemezett karbantar-
tási-javítási munkálat az élmény-
fürdő két szaunáját érintette, mely 
során azok teljesen megújultak. Az 
előterek felújítása mellett az egyik 
szauna méretében is változott, 
bővült a befogadóképessége, ami 
a szaunaceremóniákra mutatkozó, 
egyre növekvő igényt elégíti ki. Az 
igazgató hangsúlyozta: a szerve-
zett, hétvégenként két alkalommal 
tartott ceremónián a vendégeket 

szakember segíti a szaunák helyes 
és élvezetes használatában.

Januárban a tangentorkádakat 
cseréljük le – mondta a Harkányi 
Gyógyfürdő igazgatója, meg-
jegyezve, a bevételüket érintő 
fejlesztés részeként hamarosan a 
csúszdapark építése következik.
 
Mint mondta, a terveztetési 
fázisban tartó projekt jelenleg is 
a korábban eltervezett ütemben 
zajlik. Legutóbb a gépészeti terve-
ken módosítottunk kicsit, mert úgy 
gondoljuk, hogy több időt és ener-
giát kell fektetni egy üzemeltetést 
olcsóbbá tevő technikai megoldás 
kidolgozásába – részletezte.
 
Hozzátette: januárban írjuk ki a 
pályázatot a kivitelezésre, március-
ban – ha az idő is engedi – elindul-
nak a munkák, az iskolai szünet 
kezdetére pedig már működőké-
pes, vagy ahhoz közeli állapotban 
kell lennie. Emellett a Muslinca 
sorhoz is szeretnénk saját beru-
házásokat csatolni, tervezzük a 
beléptetőrendszer kiépítését és a 
munkaidő-nyilvántartás moder-
nizálását is, és még sorolhatnám a 
sajáterős beruházásokat.

A megújult szaunák élvezetes 
használatában is segítenek

Tartják az ütemtervet

Az amerikai kontinens után 
Európában is gyökeret vert a 
„spártai futam”, amelyet három 
kategóriában rendeznek, s 
amelynek hazai versenyén 
Harkányból Böröczfy Szilvia is 
részt vett.

Mint az ifjú hölgy lapunknak 
elmondta, az eplényi sí arénában 
rendezett futam super kategóriájú, 
vagyis 14+ kilométeres (a plusz az 
alaptáv esetleges, rendezők által 
növelt távot jelenti) volt, melyen 
27 akadályt kellett leküzdeni. A 
feladatok sorában a kötélmászás, 
szögesdrót alatti kúszás, 
homokzsák cipelése éppúgy 
megtalálható, mint egy tó átúszása, 
2–2,5 méteres palánkok leküzdése.

A feladatok végrehajtását 
szintkülönbség nehezíti. A 
feladatokat csak egyszer lehet 
megpróbálni, sikertelen kísérlet 
esetén a büntetés 30 burpee 
(négyütemű fekvőtámasz). Mint 
megtudtuk, Szilvia jelenleg az 
április 9-i, visegrádi versenyre 
készül, amely sprint kategóriájú, 
azaz 7+ kilométeres lesz 15 
akadállyal. A beast kategória 
nevéből adódóan vadállati: 21+ 
kilométeres.

Szilvi Visegrádra már nem egyedül 
megy, Harkányból vele tart a párja, 
Mogyorósi Zsolt, illetve Benkő 
Tamás, valamint a siklósi TRX 
edzője, Nagy Edit is.

Spartan Race már 
Magyarországon is
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Leköszönő klubvezető

Január elsejével lemondott a nyugdíjas klub 
vezetői tisztéről dr. Sárosi Mátyásné, aki 
harminc éven keresztül vezette a tagságot. 
Az évek során rengeteg helyre szervezett 
kirándulást, nyaralást, nem egyszer saját, 
gyulai üdülőházukba. Kezdetekben a klub 
tagsága meghaladta a százat, azóta sajnos 
sokan eltávoztak közülük, Katalin számos 
esetben kísérte utolsó útjára klubtársait.

Nagyon sokszor szerepeltek Ki Mit Tud?-on, 
nyugdíjas farsangon. Kapcsolatot építettek 
ki többek között siklósi, drávaszabolcsi 
nyugdíjas körökkel, s látogatták egymás 
rendezvényeit. Kezdetben hetente, majd két-
hetente – minden hónap első és harmadik 
hétfőjén – találkoznak egymással a tagok.

Kati lelkesedését sok társa is átvette, segítet-
tek a szervező munkában, a rendezvények 
lebonyolításában. Jó kapcsolatot épített ki a 
mindenkori önkormányzati vezetéssel is.

Lassan betölti 80. életévét. A stafétabotot 
átadta egy kicsit fiatalabb generációnak. Az 
új klubvezető Hári Józsefné Hauptmann Éva 
lett, akinek a tagság egyöntetűen szavazott 
bizalmat. A volt vezető megígérte, hogy to-
vábbra is eljön az összejövetelekre. A januári 
első találkozáson tisztelettel megköszönték 
eddig végzett munkáját.

10
A Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hírei
December 13-án az önkormányzat részt vett a pécsi Kodály 
Központban megtartott karácsonyi ünnepi műsoron. A 
kétrészes produkció során a németekre jellemző táncok, 
versek, énekek színesítették az előadást. A gála utolsó számát 
– Csendes éj – a szereplők és a közönség együtt énekelte.

December négy adventi vasárnapján a gyógyfürdőben a 
délutáni órákban helyi csoportok adtak műsort. Elsőként 
a Harka Dalkör lépett fel, akiket a horvát nemzetiségi 
önkormányzat énekkara követett. Harmadjára a 
zeneiskolások adtak elő repertoárjukból, míg az utolsó 
alkalommal a német nemzetiségi énekkar karácsonyi 
dalokkal kedveskedett a nézőknek, fürdőzőknek.

December 16-án karácsonyi koncertet adtak az iskola 
zenetagozatosai a művelődési házban. Billentyűsök, 
vonósok, fuvolások, harmonikán és gitáron játszó diákok 
mutattak be különböző darabokat.  A műsor szünetében a 
német nemzetiségi önkormányzat német nyelvű könyveket 
adományozott az általános iskolának. Az ajándékcsomagot 
Hazenauerné Staub Erika elnök adta át Kiss József Levente 
igazgatónak.

Folytatódik a tűzifaprogram
Több, mint száz köbméter tüzifát osztott szét Harkány Ön-
kormányzata a szociálisan rászorulók körében. 

Éva Ferenc alpolgármester elmondta, ez ideig 57 erdei köb-
méter keményfa került kiszállításra, és további húsz köbmé-
ter érkezik még a bissei erdészettől, amit február 20-ig azok 
számára szállítanak ki, akik már leadták igényüket.
 
A város további 30 köbmétert is szétosztott a lakosság körében, 
tíz kiszállítása pedig folyamatban van – ismertette a város-
gondnokság részéről Gellén Antal. 

Ez a mennyiség a közterületekről különböző okok miatt az 
év során eltávolított fákból, illetve faágakból gyűlt össze, 
melyet a hideg beköszöntéig az önkormányzat telephelyén 
tároltak.

Karácsonyi adománygyűjtés
A harkányi Egyházközség Karitász csoportja is csatlakozott a központi Karitász kezdeményezéséhez. A 
szalántai, garéi és harkányi szentmiséken történt felszólításra december 15-ig igen tetemes mennyiségű tartós 
élelmiszer gyűlt össze: az adakozók cukor, rizs, tészta, olaj és egyéb alapvető élelmiszer mellett gyümölcsöket, 
teát és kávét is adományoztak.
Ezeket a tartós élelmiszereket összerendeztük, és 56 csomagot készítettünk, amiket a harkányi plébánia 
területeire szállítottak ki a karitász csoport tagjai - tudatta Horváth Istvánné Karitász vezető, köszönetet 
mondva minden adakozó, jóakaratú embernek.
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Karácsonyi ünnepség 
a művelődési házban

December 18-án került 
megrendezésre a Zsigmondy 
Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház karácsonyi 
ünnepsége, melyet a főigazgató, 
dr. Péter Iván Antal nyitott meg. 

Elmondta, hogy az intézmény 
eredményesen zárta a 2015-ös 
évet, melyben a gazdálkodás 
mellett óriási szerepet játszott 
a kollégák profizmusa és 
együttműködése. Ennek okán 
2015-től bevezette a Zsigmondy 
díjat, melyet az elmúlt évben 
minden munkatárs megkapott.

Információs 
blokkok 
Decemberben kihelyezésre 
kerültek a kórház fő- és a köz-
ponti gyógytorna-fizioterápia 
épületében az új információs 
táblák. Az új betegek számára 
további segítséget jelentenek 
a tájékozódásban a padlóra 
ragasztott csíkok, melyek 
épületenként eltérő színnel 
és feliratokkal vezetnek el a 
keresett egységhez.

11
Nagy igény mutatkozik a 
szakirányú továbbképzésekre

A régió mintegy 120 szakdolgozója vesz részt azon a Richter 
Gedeon Nyrt. és a Replant-Cardo Kft. közös szervezésében zajló 
akkreditált továbbképzésen, melynek a Zsigmondy Vilmos Har-
kányi Gyógyfürdőkórház HPC szárnya januárban adott otthont.

A diabétesz láb kiala-
kulása és prevenciójá-
nak lehetőségei témájú 
kreditpontos előadásso-
rozaton a kórház főigaz-
gatója, dr. Péter Iván 
bőrgyógyász mellett a 
különböző szakterületek 
kiválóságai is felszólal-
nak, mint dr. Mecseky László sebész-traumatológus, dr. Rozsos 
István érsebész, vagy dr. Vass Balázs a Richter Gedeon képvisele-
tében illetve Szabó Anna gyógytornász. 

A régióban mutatkozó igény miatt előreláthatóan a második 
félévben újabb kreditpontos képzésre kerül sor, de az új kór-
házi szárny egyéb szakmák rendezvényeinek is otthont adhat. 
Azt tervezzük, hogy a Harkányi Psoriasis Centrumban idén több 
továbbképzési kurzust is szervezünk – mondta dr. Péter Iván az 
intézményi adottságokra mutatva.

Elkészült 
a parkoló 
vízelvezetése
2015. év végén átadták a 
kórház felújított parkolóját, 
melyben jelenleg ötven 
férőhely található a 
kollégák és betegek részére 
egyaránt.
 
A burkolat cseréje mellett 
az évek óta problémát 
jelentő csapadékvíz-
elvezetés is megoldódott.

Az osztrák és cseh külképviselet ismerkedett a kórházzal
A Magyar Turizmus ZRt. pécsi irodájának szervezésében 2015. december 17-én a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórházba látogatott az állami turisztikai marketingszervezet osztrák és cseh 
külképviselete. A studytour alkalmával a jelenlévők megismerkedtek az intézmény adottságaival, az 
ott folyó szakmai munkával és az új szállodai színvonalú épületszárnnyal.
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A templomos lovagot 
szégyenteljes múlt kísérti, és a 
feloldozás reményében veszélyes 
küldetést vállal. Ám útja 
közben találkozik egy pogány 
törzs harcos-hercegnőjével, de 
vonzalmukat senki nem nézi jó 
szemmel...

SELYEMÚT

Február végéig 
áll vissza a rend
A sportcsarnok hőszigetelése 
és nyílászáróinak cseréje után a 
művelődési ház is hasonlóképp 
újult meg. A decemberben 
nyert 49 milliós pályázatnak 
köszönhetően a városi könyvtár 
új eszközökkel és bútorokkal 
gazdagodott. 

A belső terek és folyosók egy 
részének felújítása után a 
további munkálatok február 
végéig fejeződnek be. A lejáró 
könyvek miatt sem kell aggódni, 
könyvtárunk nyitva tartási 
idejében fogadja ügyfeleit. 

Dr. Spohn Mária (72/479-458)
    H, Sze, P: 07:30 - 11:00
          K, Cs: 07:30 - 10:00

Dr. Manzini Tibor (72/480-205)
    H, K, Cs: 08:00 - 12:00
  16:00 - 17:00
              Sze: 08:00 - 09:30
  16:00 - 17:00
                 P: 08:00 - 12:00 

Dr. Müller Éva (72/580-160) 
                H: 08:00 - 12:00
  16:00 - 17:00
                K: 13:00 - 17:00
       Sze, Cs, P: 08:00 - 12:00

Üzemorvosi rendelési ideje:
          K, Cs: 12:00 - 13:00
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Elindult a kézilabda utánpótlás nevelés

Különleges helyzetben vagyok, mert előttem dolgoztak már itt 
kézilabdaedzők - vallja Borbándi István edző. Sajnos nem tudott a 
sportág gyökeret ereszteni az utánpótlásban. Most azon vagyunk, 
hogy ezt a problémát megoldjuk és ebben jó partner az iskola, ahol a 
testnevelő tanárok és tanárnők segítenek a gyerekek verbuválásában. 
Fontos hogy az alap masszív és stabil legyen. A Harkány Gyógyfürdő 
SE kézilabda szakosztálya és a Harkány Diáksport Egyesülettel 
karöltve szeretnénk ebben közösen részt venni. Fő célunk, hogy legyen 
mindenki számára elérhető a sportág.

Lehetővé szeretnénk tenni, hogy a gyerekek szüleikkel együtt, 
közösen szeressék, kedveljék a kézilabdát és bármilyen életkorban 
csatlakozhassanak a sportághoz. Olyan klub szeretnénk lenni, ahol 
nem kizáró ok ha valaki már 14-15 éves.

Hogyan csináljunk kézilabdát ott, ahol még nincs semmilyen 
hozadéka ennek a játéknak? Egyértelmű hogy a Kitaibel Pál általános 
iskola lehet az egyetlen helyszín, ahol, és amin keresztül elindulhat a 
sportág népszerűsítése. Ebben az iskola igazgatója Kiss József Levente 
és az iskolaigazgató helyettese, Hirth János minden segítséget megad. 
Molnár Antallal, a felnőtt csapat vezetőjével és Urbán Istvánnal, a 
HDSE elnökével megbeszéltük, hogy lépésről lépésre haladunk.

November közepén indítottuk el a szervezést, és mára már van 40-
45 gyerek, 8-15 éves fi úk, lányok, akik rendszeresen látogatják az 
edzéseket. Várjuk a további gyerekek jelentkezését is, és nem csak 
Harkányból hanem a környező településekről is.

Jelentkezni személyesen a testnevelő tanároknál vagy 
a 06/20/365-56-81 telefonszámon lehet.

Azt tervezte, hogy 
mosolyogva hagyja maga 
mögött véres múltját, most 
mégis kénytelen a régi 
módszerekhez folyamodni, 
hogy kiszabadíthassa a 
testvéreit.

VÉRVÖRÖS 
VIDÉK

Orvosi ügyelet:
72/480-217

Rendelési idők

Asztalitenisz

Január 20-tól indul a tavaszi szezon a megyei I. osztályú asztalitenisz 
csapatbajnokságban. Az április 15-ig tartó megmérettetés tíz forulójára 
szerdánként a sportcsarnokban kerül sor. 

A Mohács, Sárd, Pécs, Beremend Mozsgó és Dombóvár együtteseit is 
felvonultató sorozat összesített eredménye a megyei rangsort állítja be. 
Harkány jelenleg a 10. helyen foglal helyet az első osztályban.
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VÉRVÖRÖS 
VIDÉK

Január utolsó napjával 940 parkolóbérlet fog lejárni. A harkányi parkolásra jo-
gosító éves kártyát változatlan áron 4 000 forintért tehetik a helyieknek és helyi 
vállalkozók a szélvédő mögé. A kölcsönösségen alapuló együttműködésnek kö-
szönhetően a Siklóson kedvezményes bérlet vásárlására jogosultak kedvezménnyel 
válthatnak harkányi kártyát is. Az igényeknek megfelelően változtattunk a konst-
rukción, így a megvásárolt bérlet immáron nem január végéig, hanem a vásárlástól 
számított egy évig érvényes - tudatta Márton Béla, a parkolási iroda vezetője.

Nem változott a parkolóbérletek ára

Harkányi labdarúgás: 
cél a megyei első osztály

A harkányi labdarúgás létesítményei, utánpótlás-
bázisa és az első csapat eredményei is azt mutat-
ják, hogy nyártól újra megfelelő szintű osztályba 
kerülhetnek játékosaink. A sportegyesület elnöke 
erről a fürdőben tartott sajtótájékoztatón beszélt.

Jelen pillanatban a harkányi csapat a megye 
másodosztályban szerénykedik – mondta Hor-
váth József. Harkány első csapata hosszú éveken 
keresztül a megye I-ben, hat évet pedig az NB III-
ban is töltött – emlékezett vissza a Harkányfürdő 
SE elnöke és a labdarúgó szakosztály vezetője.
 
Most kerültünk abba a helyzetbe, hogy második 
helyen vagyunk a bajnokságban és kilenc ponttal 
vezetünk a harmadik előtt – mondta. Horváth Jó-
zsef egyben rámutatott: mivel az első két helyezett 
jut feljebb, jó esélye van a harkányi labdarúgók-
nak, hogy megye I-ben szerepeljenek. Kiemelte, 
a magasabb osztályba lépésnek fontos feltétele a 
megfelelő utánpótlás.
 
Az utánpótlást ettől az évtől már megyei első 
szinten működtetjük – fogalmazott az elnök az 
U7, U9, U11, U13, U16 és U19 csapatot illetően. 
Megjegyezte, soraikból jó néhány játékossal né-
hány éven belül a felnőtt csapatban is találkozha-
tunk, melynek tagjai túlnyomórészt harkányiak.
 
Igyekszünk az edzőket is megfelelően megbecsül-
ni – mondta Horváth József, hozzátéve, a fürdő 
és egyéb vállalkozások által a sportegyesületnek 
átadott TAO pénzek ehhez és a fejlesztésekhez 
nagymértékben hozzájárulnak.
 
A fiatalok számára egy meghívásos tornát is szer-
veznek február 20-ára a városi sportcsarnokba, 
ahol délelőtt a fiatalabbak, délután pedig az U13-
as labdarúgók adhatnak majd számot tudásukról.
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Harkányi siker az emléktornán

A hónap elején 
 Mohácson rendezték 

meg a játékvezetők 
Jakab Antal Emléktor-
náját, melyen a házigaz-
dák mellett a Baranya 
válogatott, Szigetvár, 
Pécs, Harkány, valamint 
horvát csapat képvisel-
tette magát.

A megmérettetésen 
mindenki mindenkivel 
összemérte erejét, s az 

öt játszott mérkőzésből négy győzelmével Harkány csa-
pata végzett az első helyen, elnyerve ezáltal – 2014 után 
immár másodjára – a vándorserleget.

A harkányi csapat tagjai Szabó Zoltán, Horváth Nor-
bert, Árvai Tamás, Schmidt Gergely, Kolompár Kál-
mán, Keresztes Márk, Keresztes Norbert, Kanyar Ádám, 
Gellén Antal, Gellén Elizabeth, Gellén Dávid voltak. Az 
együttesből Horváth Norbert elnyerte a torna legjobb 
játékosa címet, míg Gellén Antal Mester edző oklevél 
jutalomban részesült.

Ügyeletes gyógyszertárak
Thermál
 Harkány (72/480-453)január 25-31.

Kígyó
 Siklós (72/579-343)február 1-7.

Alma
 Siklós (72/579-114)február 8-14.

Hollós
 Siklós (72/351-606)február 15-21.

Thermál
 Harkány (72/480-453)február 22-28.
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Itt vagyunk és 
körbeálljuk a medencét. Most 
nem edzés kezdődik, és nem 
reménykedünk, hogy nem jössz 
ma és talán megússzuk, hogy nem 
úszunk, mert ez szinte sosem 
következett be.
Most már tudjuk, hogy nem jössz 
többé, ha kicsit késve is a sietős 
lépteiddel, a csukott szemmel 
megismerhető járásoddal, a 
hatalmas, tekintetet parancsoló 
termeteddel. Sokszor álltunk 
ennek a medencének a partján, 
fürdőruhában, köpenyben, 
sapkában, melegítőben, 
papucsban, gyerekként, 
felnőttként, úszóként, szülőként, 
edzőként, versenyzőként, 
szurkolóként. Álltunk a parton, 
ültünk a padon, vártunk, siettünk, 
késtünk, bemelegítettünk, 
tornáztunk, öltöztünk, ugrottunk, 
izgultunk, kiabáltunk, hallgattunk, 
áztunk, fáztunk, napoztunk, célba 
értünk és szeltük a hullámokat 
szakadatlan, tavasztól őszig, reggel 
és este. De így, gyertyafényes 
csendben még nem álltunk itt 
Veled.
Ma Miattad jöttünk, hogy 
elmondjuk mindazt, ami a 
szívünkben van. Amit talán nem 
mondtunk elégszer, és hallanod 
kell. Mert amit ki kell mondani, 
azt ki kell mondani. Úszóid 
nevében köszönet az energiádért, 
a kitartásodért, azért, hogy hittél 
bennünk. Azért az áldozatos 
munkáért, amit évtizedekig 
végeztél. És hogy minden áldott 
nap itt voltál, ragyogó napfényben, 
hóesésben, csattogó viharban. 
Nem tántorított el semmi. Sem 
az, hogy karamboloztál az 
idefele úton, sem az, hogy reggel 
felrobbant otthon a kávéfőződ. 
Köszönjük a közös munkát, az 
eredményeinket, a csúcsokat, 
az érmeket, az okleveleket, a 
serlegeket!

Köszönjük, hogy jó Edzőnk voltál, 
kiváló Tanító és a hála nem csak az 
úszásbeli sikereinkért szól, hanem 
azon értékekért is, amit belénk 
neveltél, mint a kitartás vagy a 
céltudatosság.  
Te Nevelőnk is voltál, így nem csak 
a szívünkben élsz tovább, hanem 
minden cselekedetünkben, amikor 
kihívás előtt állunk, amikor egy 
mélyebb hullámba kerülünk, 
amikor sikereket érünk el, vagy 
csak tesszük a dolgunk, szépen, 
csendben, kifogások nélkül. 
Köszönjük, hogy megtanítottad, 
hogy az 1987-ben lejárt aranyér-
kenőcs mindenre jó. Enyhíti 
az összes fájdalmat, darázs- és 
szúnyogcsípést, a leégést, külsőleg 
és belsőleg is ajánlott. Hogy 
megtanítottad, hogy van idő 
sajnáltatni magunkat, de csak 
5 perc naponta, s azt jól be kell 
osztani az éppen panaszkodóknak. 
Köszönjük, hogy amikor külföldre 
utaztunk, gondoskodtál, hogy 
megismerjük az adott országot 
is. Köszönjük a C-vitamint a 
versenyek előtt, a szabad gyökök 
lekötésére és arra, hogy rávezettél, 
hogy milyen jól is tud esni 
hóesésben fekvőtámaszozni, a 
gyógyvizes medencében leúszott 
százak közben! Sorolni napestig 
lehetne a példákat.
Köszönjük, hogy példamutatásra 
és felelősségre neveltél. Arra, 
hogy tudásunkat tovább kell adni 
a kisebbeknek, akik példaként 
tekintenek majd ránk is és arra, 
hogy a vízben csak magunkra 
számíthatunk.
Köszönjük a súrlódásokat, és 
hogy értünk haragudtál és nem 
ellenünk – ahogy József Attila 
is írta. Mi pedig – és ezt tudod 
jól – magunkra haragudtunk és a 
vízre, a fáradságra, az éhségre, a 
sajgó izmokra, a fulladó tüdőre, 
a nehezedő lábakra és karokra, 
az időre, a távra és nem Terád. 
Elnézést kérünk, ha lázadó 
kamaszként megbántottunk egy-

egy visszaszólással, vagy egy-két 
szemtelen megjegyzéssel, és 
hidd el, belőlünk is elszálltak az 
alkalmanként kemény szavaid.
Köszönjük, hogy egészségre és 
szorgalomra neveltél, és azon 
dolgoztál, hogy a bennünk rejlő 
tehetséget kihozd belőlünk. 
Szembeszálltál velünk, hogy el 
ne vesszen, amit magunkban 
hordoztunk. 
Köszönjük, hogy kiálltál 
értünk és elfogadtad az összes 
korosztályunkat a változó 
időkben. És köszönjük, hogy 
némán cinkosunk voltál a 
csínytevésekben.
Köszönet illet, hogy megnevelted a 
Szüleinket is!
Köszönjük, hogy megmutattad, 
hogy folyamatosan fejlődni kell és 
a legjobbra törekedni, hogy megéri 
a technikát csiszolni, és nem lehet 
megelégedni, és még jobban előre 
kell nyújtani a karunkat gyorson. 
Így minden karcsapásban ott 
vagy velünk, akár a vízben, akár 
a szárazon úszunk a céljaink felé! 
És az örök mondatod itt cseng a 
fülünkben: „Nem a mennyiség, 
hanem a minőség a fontos”.
Köszönjük, hogy büszkék 
lehetünk arra, hogy a Harkányban 
úsztunk, és ehhez a közösséghez 
tartozhattunk, tartozunk, tartoztál 
és tartozol!
Köszönjük, hogy mindig erősnek 
mutattad Magad és most már 
mindig annak látunk. Hiányod 
fájdalmát enyhíti ez a tudat.
Köszönetkönnyeink az 
emlékeinkért hullnak, amiket 
magunkban őrizünk. Ám a 
legfontosabb, hogy mint sportoló 
lelkek, igyekszünk sportoló 
lélekként is élni és örökíteni a 
Teáltalad tanítottakat. 
Szívünkben határtalan tisztelettel 
és múlhatatlan hálával engedünk 
most el, pihenj békében Drága 
Dódi bá! 

Úszóid nevében és szavaival: 
dr. Szinyei Dalma

Szia, Dódi bá!





www.harkanyfurdo.hu
www.facebook.com/harkanygyogyfurdo

Februári
kedvezményes 
ajánlatok
2016. február 1-29.
KEDVEZMÉNYES AJÁNLATOK A HÉTKÖZNAPOKRA!
Hétfő: hullámmasszázs teljes    50% kedvezménnyel  1 750 Ft
Kedd: gőzkapszula      70% kedvezménnyel            810 Ft
Szerda: menedzser masszázs  30% kedvezménnyel   1 680 Ft
Csütörtök: talpmasszázs 30’      30% kedvezménnyel  2 100 Ft
Péntek: Ivákuummasszázs 15’   50% kedvezménnyel   1 200 Ft

CSOMAGAJÁNLATOK

MASKARA CSOMAG (1 kezeléssel):
• Napi fürdőbelépőjegy
• Csokoládé masszázs 
• Ajándék: 1 csésze eper tea

Csomag ára: 
6 600 Ft HELYETT  4 040 Ft

FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS (2 kezeléssel):
• Napi fürdőbelépőjegy
• Illóolajos masszázs
• Hullám masszázs
• Ajándék: 1 csésze csipkebogyó tea

Csomag ára: 
9 900 Ft HELYETT  5 650 Ft

TÉLŰZŐ CSOMAG (3 kezeléssel):
• Napi fürdőbelépőjegy
• Gőzkapszula
• Hullámmasszázs
• Menedzser masszázs
• Ajándék: 1 csésze méregtelenítő tea

Csomag ára: 
11 500 Ft HELYETT  5 690 Ft

TAVASZVÁRÓ CSOMAG (3 kezeléssel):
• Napi fürdőbelépőjegy
• Talpmasszázs
• Hullámmasszázs
• Illóolajos masszázs 30’
• Ajándék: 1 csésze narancs tea

Csomag ára: 
12 900 Ft HELYETT  7 750 Ft

KARNEVÁL CSOMAG (4 kezeléssel):
• Napi fürdőbelépőjegy
• Talpmasszázs 30’
• Hullám masszázs
• Holttengeri masszázs (tejes-mézes 

holttengeri krémmel)
• Fülgyertya kezelés
• Ajándék: 1 csésze levendula tea

Csomag ára: 
14 000 Ft HELYETT  9 250 Ft


