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ProgramajánlóItt a nyári szezonMegye I-ben a focisták

A fürdő az idei szezonra, hosz-
szabított nyitvatartással, új 
csúszdákkal és igazi sztárfellé-
pőkkel készült

A megyei másodosztályban 
a második helyen végzett és 
feljutott az első osztályba a 
labdarúgócsapat

Koncertekkel a Zsigmondy sé-
tányon, új kezdeményezésként 
lovas versennyel és a fürdő-
fesztivállal érkezik július  
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Próbacsúszás, nyitva tartás, programok és fürdőfeszt
Az utolsó tanítási héten kezdődtek meg a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges 
próbacsúszások, melyen a fürdő meghívott vendégei vehetnek részt. Az első próbaüzemet –  
a megfelelően képzett személyzet felügyelete mellett – a harkányi iskolások csúszhatták le. 

Fiatalokat is várják a Für-
dőfesztiválra 
 
Júliustól augusztus végéig egy  
LED-fal várja a Lepke me-
dence fürdőzőit a foci EB-vel és 
az Olimpiával, emellett vasár-
naponként a gyógykertben baranyai 
fiatalok zenés ileltve kulturális 
műsora szórakoztatja a vendégeket 
– mint például a siklósi fúvósok -, 
de folyamatos prog-ramokat ad a 
baba-mama park is – mondta Hegyi 
Ákos a rendszeres programok-
kal kapcsolatban. Megjegyezte, a 
szokásos szaunaszeán-szok mellett 
csökkentett árú frissítő masszázsok-
kal várják a strandolókat. 

Kiemelte, a nagyszínpad lesz a 
július 22-24 között huszonhar-
madik alkalommal megrendezésre 
kerülő többhelyszínes Fürdőfesztivál 
központja. Ez utóbbi rendezvény- 
nyel a fiatalokat szólítanák meg, így 
fellépőként pénteken a Space 
Inhalerz, Cloud 9+ és a Kállay 
Saunders Band, szombaton pedig a 
Monkeyneck, New Empire és  
Dj Newik lesz jelen. 

A fesztivál utolsó napján az Ani-
mal Cannibals, a Hősök, valamint  
Majka+Curtis lép színpadra.  
Az állandó programok között 
zumba, Xfight, gymstick és XCO-
tréning, gyermek fitness, latinaqua, 
kangoo és konga zumba is szerepel.   

 –HH–

Hegyi Ákos, a fürdő vezérigaz- 
gatója ismertette, a gyerekek két 
élményelemet próbálhattak ki, me-
lyek az első emeltről induló hullá-
mos családi és a középső szint zárt, 
tekerődző zöld csúszdája volt.  
Baksai Endre Tamás polgármes-
terrel egyetértettünk abban, hogy a 
harkányi gyerekeknek kellett 
 lenniük az elsőknek, akik ezt  
élvezhették – mondta.

 
A csúszdatestek elkészültek és a 

szükséges beállításokat is elvégez-
tük, a gépészet is készen áll, most a 
kertészeti munkák és az élmény- 
elemek környezetének rendezése 
van folyamatban – mondta a 
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. első 
embere, hozzátéve: a hét csúszdát a 
szükséges engedélyek megérkezése 
után július 1-től már bárki használ-
hatja. Addig is lesznek próbana- 
pok, belépéskor 300 forintos áron 
alkalmi jegyet vagy 1000 forintért 
bérlet váltható

Jön a nyári nyitva tartás 

Júliustól nyári nyitva tartás szerint 
üzemel a fürdő, azaz augusztus 
végéig reggel 9 órától egészen 20 
óráig áll rendelkezésre a strandrész, 
miközben a gyógykert továbbra is 
18 órakor zár. Esetenként rendkívüli 
nyitva tartással is készülünk, így a 
legnagyobb melegben akár 21 vagy 
22 óráig is üzemelhetünk – muta-
tott rá a vezérigazgató a Magyar 
Fürdőszövetség Fürdők Éjszakája 
ajánlására, melyhez Harkány is cs-
atlakozott éjfélig való nyitva tartás-
sal. A hosszabított nyitva tartás 
hőségriadó esetén igazi sikert jelent 
a vendégek körében.
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Rehabilitáció a Harkányi Gyógyfürdőkórházban Német és magyar bőrgyó-
gyászok Harkányban

2016. június 2-4. között 16. alka-
lommal került megrendezésre Pécsen 
a Magyar Dermatológiai Társulat 
Kozmetológiai Kong- 
resszusa. Az eseményen dr. Péter 
Iván Antal, a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórház NKft. 
főigazgatója is részt vett.  
A rendezvény zárónapján egy 
bőrgyógyász professzorokból álló 
delegáció látogatott Harkányba, 
ahol megismerkedtek a harkányi 
gyógyvízzel és a Zsigmondy Vilm-
os Harkányi Gyógyfürdőkórház-
ban zajló gyógyító tevékenységgel. 
Bemutatásra került az intézmény új 
épülete, a Harkányi Psoriasis Cen-
trum, melynek kényelmét és nyu-
galmát az idelátogatók első kézből 
élvezhették. Nem utolsó sorban 
pedig a Város- és Gyógyfürdőkórház 
támogatásában sor került a német 
és a magyar bőrgyógyász labdarúgó 
válogatottak összecsapására is.

infrastruktúrával várja azokat 
a betegeket, akik készen állnak 
önerőre épülő, szívműködést javító, 
bizonyítékokon alapuló szakmai 
programban való részvételre. Szo-
ros szakmai kapcsolatot ápol- 
nak Magyarország vezető kardi-
ológiai rehabilitációs intézetével, 
a Balatonfüredi Szívkórházzal. 
Közös munka során szeretnék 
tökéletesíteni meglévő reha-
bilitációs programot, melyben 
a szívvédő gyógyszeres kezelés 
mellett, egyénre és igényre sza-
bott mozgásprogram, stresszke-
zelés és relaxáció, táplálkozási 
ismeretek oktatása, összességé-
ben az életmód áthangolása a 
cél. Hazánkban népbetegség az 
elhízás, mely nagymértékben érinti 
a szívbetegeket is. Mozgásalapú, 
komplex obezitológiai program-
mal várja a kórház azokat, akikben 
megfogalmazódott a nagy el-
határozás és fogyni szeretnének.

A harkányi kórházban sokrétű 
rehabilitációs tevékenység folyik 
elsősorban, de nem kizárólag a 
harkányi gyógyvízre épülve.  
A legrégebbi és legismertebb 
terület a mozgásszervi rehabili- 
táció. A hagyományos degeneratív 
reumatológiai betegségek reha-
bilitációja mellett ki kell emelni a 
krónikus neurológiai betegségek 
(pl. sclerosis multiplex, Parkinzon 
betegség, izombetegségek) és az 
akut stroke következtében kiala- 
kult mozgásszervi problémák 
rehabilitációját. Egy hagyomá- 
nyos, de évekig elfeledett terület, 
a nőgyógyászat újraélesztéseként 
ismét fogadjuk azokat a betegeket, 
akik meddőséggel, kismeden-
cei gyulladásos problémákkal, 
endometriozissal, vizelettartási 
zavarokkal (inkontinencia) vagy a 
nemiszervek süllyedéses helyzeti 
rendellenességeivel küzdenek.

Fontos megemlíteni azt a 
szakterületet a kórház palettájáról, 
mely talán nem mindenki által 
ismert.  
A gyógyvíz felhasználásának 
kezdetei óta ismert volt, hogy 
jó hatással van a psoriasisos 
betegek bőrtüneteire. Megfelelő 
indikációval a biológiai terápiák 
korában is meg lehet találni a 
gyógyvíz helyét a gyógykezelésben.

Életünk mindennapi terhe – a 
túlzott stressz, a mozgásszegény 
életmód, magas koleszterinszint, 
túlsúly, cukorbetegség, dohányzás - 
megviseli szívünket, ill. a szívünket 
tápláló ereket. Szívizom infark-
tus, szívszorítás, szívelégtelenség, 
hirtelen szívhalál mindannyiunk 
félelme, és nemritkán megélt 
betegsége. Rajtunk is múlik, hogy 
mi történik szívünkkel! Az elmúlt 
években a harkányi kórház megú-
jult kardiológiai rehabilitációs 
részlegén a legmodernebb 
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Dr. Kiss Endre: a növekedés hozta ezt a változást

Nyitva:
vasárnap, hétfő kivételével:

 9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Harkány,

Szent István u. 40.

Lenyűgözően
érdekes kiállítás,
életre szóló
élmény! 

Dr. Gazdag Ágnes és
Csongrádi Béla

Budapest

az önkormányzati vagy a vállalati szektor tekintetében – 
mondta Osztrogonácz Gábor ügyvezető igazgató. Mint 
ismertette, az EU-s támogatások csatornázásában a 
Magyar Fejlesztési Banknak kiemelt szerepe van, hiszen 
az MFB pontokon keresztül fogják a visszatérítendő 
támogatásokat a gazdaságba juttatni. Rámutatott, egy 
konzorciumnak köszönhetően ennek a Szigetvári  
Takarékszövetkezet is része és Pécs valamint Siófok után 
hamarosan Harkányban is közvetítik a lelendő ter-
mékeket a térség ügyfelei felé.

Az egyes régiók gazdasági fejlettségét az is 
meghatározza, hogy milyen pénzügyi infrastruktúrával 
rendelkeznek – mondta Baksai Tamás a hétfő délelőt-
ti rendezvényen. Mint a polgármester a fiók átadóján 
rámutatott, ezt a párhuzamot Harkány esetében is 
meg lehet vonni, hiszen meghatározó, hogy a helyiek 
és környékbeliek miként tudják pénzügyeiket intézni, 
befektetéseiket kezelni. Harkány első embere a fiók 
költözését, szolgáltatásainak bővülését egyaránt a fej-
lődés jelének tekinti.

 A növekedés hozta ezt a változást – mondta Dr. 
Kiss Endre. A csődbe ment DRB-re utalva a Szigetvári 
Takarékszövetkezet igazgatóságának elnöke rámutatott, 
szerettek volna a felszámolóbiztossal egyezkedni, de az 
nem vezetett olyan eredményre, így nem annak he- 
lyiségeit vehették használatba. Hiszek abban, hogy 
fogunk mi még innen elköltözni, de persze nem a 
településről – tette hozzá arra mutatva, hogy mint a 
városnak, úgy fiókjuknak is a további fejlődés az érdeke. 

Szeretnénk megerősíteni tevékenységünket a városban 
és hisszük, hogy a Szigetvári Takarékszövetkezet bárme-
lyik modern bankkal felveszi a versenyt mind a lakossági,

Korábbi helyiségéből a volt patika helyére költözött a Szigetvári Takarékszövetkezet harkányi fiókja.  
A pénzintézet hat éve van jelen Harkányban, új, belvárosi irodáit hétfőn ünnepélyes keretek között adták át.
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ta a művészeti gimnáziumot is, ahova elsőre felvettek. 
Valóban nagyszerű ember, kiváló pedagógus volt. 
A későbbi időszakban is rendszeresen találkoztunk. 
Amikor volt egy kisebb alkotói válsága - mindenképp a 
régi festészetéhez akart visszatérni -, azt ajánlottam neki, 
hogy forduljon új dolgok felé. Akkor kezdett el a fával 
foglalkozni. Egyszer, jó pár évvel ezelőtt pedig azon ke- 
sergett, hogy nincsenek igazán elismert művei. Mondtam 
neki, hogy nézzen ránk! Mi vagyunk az ő művei. Hiszen 
vele, de belőlünk nőtt ki a Siklósi Szalon, kezdve a „nagy 
öreg” Kovács Feritől, Rónási Tibin és Manyaszek Pistán 
át a többiekig.

– Családoddal mi újság?

– Egyszer egy megyei újságnak nyilatkoztad, mert nem 
tudták, hol nőttél fel -, hogy minden Harkányhoz köt, 
tudod, hol lehet gőtét fogni és hol lehet a legjobb csúzliá-
gast vágni. Megjegyezted: fiatalon nem gondoltad volna, 
hogy valamikor is művész leszel.  Aztán még általános 
iskolásként te is el kezdtél járni Vida Dezső tanár úr  
szakkörébe. Ő a napokban hunyt el…

– Mit jelentett számodra?

– Azt tudod, hogy mikor találkoztam veled utoljára?

– Dehogy! A napokban szembe jöttél velem a Kossuth La-
jos utcán, a buszmegállóban lévő óriásplakát formájában.

– Munka? Felkérések?

– Úgy legyen.     –KJ–

– Kisebbik lányom jelenleg a doktorátusára készül, mel-
lette a Balatonnál dolgozik a TDM-ben.

– Tudom. Sajnos a temetésén nem tudtam részt venni, 
de másnap lementem Siklósra, voltam a temetőben és 
vittem egy szál virágot a sírjára.

– Régen

– A reklámra gondolsz? Az az igazság, hogy amikor a 
telefontársaság Szigetváron keresett ismertebb embere-
ket, az itteni dolgozók engem ajánlottak, mivel a kezde-
tektől fogva az ügyfelük vagyok.

– Jelenleg nincs. Terveim, ötleteim vannak, de komoly 
megkeresés nincs. Talán majd őszre lesz, hiszen közeleg 
1956 hatvan éves évfordulója.

– Mindent. Sokan 
vagyunk a pályán, akik 
ha ő nincs, semmire 
sem visszük. Ő ajánlot- 

Talán kevesen tudják, hogy két köztéri alkotása – Hősi emlékmű, Szent István –  
is megtalálható a fürdővárosban. Előbbi 1994-ben, míg az utóbbi 2000-ben 
került felállításra. Eredetileg ötvösnek tanult, ám egy év elteltével a szobrászat 
felé fordult, mestervizsgát is ezen a szakon szerzett a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán Vígh Tamás irányításával. 1987 óta foglalkozik rajzpedagógiával, 
jelenleg Szigetváron él és a kaposvári művészeti szakiskolában oktat. Amikor 
felhívtam, épp érettségiztetett, kis türelmet kért…

Vanyúr „Piru” István szobrászHarkányból indultak
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Idén szeptembertől újabb szakkal bővül a Pécsi Szak-
képzési Centrum Táncsics Mihály Középiskolája és Szakis-
kolája által indított szakok száma, melynek keretében 
immár a fodrászat rejtelmeit is elsajátíthatják a szakma 
iránt érdeklődők.

A kiváló oktatóknak köszönhetően magas szintű képzés-
re mindazok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek érettségi 
bizonyítvánnyal, számukra a gyakorlati hely is biztosított.

Az első évfolyamot minimum 16 fővel indítják, jelent-
kezni személyesen az iskola titkárságán – Siklós, Gyűdi 
u. 2. -, illetve telefonon – 06-70/428-3934, 06-20/998-
0915, 06-20/212-0517 – lehet július 20-ig. Pótjelentkezési 
határidő: augusztus 28.

A gyakorlati helyet Siklóson, a július elején nyíló Fodrász 
Oktatóközpont és Szépségszalon biztosítja. A központban 
mindezek mellett rendszeres továbbképzéseket is tartanak 
majd a szakmabeliek részére.

Újabb szak indul

vidanet.huA tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

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

160517_SUMMER_harkanyi_hirmondo_A5.indd   1 17/05/16   19:16
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Első alkalommal került megrendezésre a gyógyfürdőben a ThermalFest elnevezésű, három napos rendezvényso-
rozat neves előadóművészek közreműködésével. A fesztiválon az érdeklődők vastapssal jutalmazták az első nap 
pódiumra lépő, világhírű hegedűművész, Mága Zoltán szimfonikus zenekarral közös produkcióját épp úgy, mint 
Janicsák Veca, Gryllus Vilmos, illetve Horgas Eszter és a Jazz Trio előadását.

A szervezők a strand nagyszínpadán kívül is biztosítottak programokat a látogatóknak, melyben a babaúszás 
mellett különböző szakmai előadások, sőt egy játékos kincsvadászat is helyet kapott. A három napos programsorozat 
nélkülözhetetlen kelléke volt a mind népszerűbb szaunafeltöltés is, ahol a hagyományos, mindenki által ismertek 
mellett az egzotikus illatok is megtalálhatók voltak.

Idénynyitó fesztivál a fürdőben
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Hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre a város szabadtéri színpadánál az a gasztrokulturális családi 
nap, amelynek keretében minden érdeklődő számára tartalmas napi programot biztosítottak a szervezők. Az 
apróságok számára a szabadtéri játszóháztól kezdve a bűvészig és zenés gyermekműsorig minden adott volt, míg 
az idősebb korosztály szórakoztatásáról népszerű előadók gondoskodtak. A nap fő attrakciója a hagyományos 
májusfa kitáncolás volt, melyen a szalagot kötözők együtt rophatták a Harka Tánccsoporttal. A rendezvény alkal-
mával került sor a városi főzőversenyre, melynél egyetlen kitétel volt, a tájegység éghajlati adottságaiból adódóan 
– lévén Baranyában, azon belül is a Villányi-hegység tövében terem elsőként - az indulóknak mindenképp 
alapanyagként kellett felhasználni a zöldborsót. A megmérettetésen ezúttal a pálmát a helyi német nemzetiség 
„főszakácsa”, Frank János vitte el, második helyen Nagy Robertó, míg a harmadikon Lantos István végzett.

Egész napos kavalkád főzőversennyel egybekötve
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Út- és járdafelújítások

A tavalyi évben nagyfokú köz-
terület felújításba kezdett az 
önkormányzat. Az egyik leglátvá- 
nyosabb változást az egykori 
Bányász Étterem romjainak elbontá-
sa jelentette. Helyén  parkoló létesült 
és a területen új, térburkolattal is 
ellátott járdaszakasz lett lerakva. 
Az Egészségház felújítása mellett 
környezete is megújult, itt új járdát is 
létesített az önkormányzat. Az utak 
és járdák rendbetételére nem volt 

 pályázati lehetőség kiírva sem a 
tavalyi sem az idei évben, így ezeket 
a kiadásokat önerőből valósította és 
valósítja meg a hivatal. A városgond-
nokság aktív együttműködésével 
a település több pontján, összesen 
1000 négyzetméteren új járda 
létesült, illetve több szakaszt felú-
jítottak, és körülbelül 300 m2 
saját gyártású térkövet raktak le az 
önkormányzat munkatársai. Szintén 
a városgondnokság munkatársai- 
nak munkáját dicséri az összes pad 
lefestése, valamint 100 száz új, saját 
gyártású pad is kihelyezésre került.

Harkányban egy tucat utcát érin-
tett a kátyúzási munkák elvégzése, 
ennek keretében 30 tonna aszfalt 
került beépítésre. Megtörtént a 
buszmegállók felújítása, valamint a 
környező települések önkormány-
zatainak támogatásával egy új fedett 
buszváró is létesült. 

Az épített környezet mellett 
gondot fordított a természetes 
környezetre is.

 Megtörtént városunk teljes köz-
területi faállományának szakértő 
személlyel történő állapotfelmérése, 
kiértékelése. Jelenleg folyamatban van 
a játszótéri eszközállomány szakértői 
felülvizsgálata. A faültetési program 
keretében a Zsolnay utcában 60 db 
vérszilvafa, a város több pontján 20 
gömbkőris; a szennyvíztelepen  
10.000 facsemete, míg a tere-
hegyi gyógykertben 3350 fa került 
kiültetésre. Az idei évben is fontos a 
város virágosítása, kiemelt cél lehető-
leg a minél nagyobb

darabszámban az önkormányzat 
által termelt virágok kihelyezése, a 
muskátlikat az újonnan kialakított 
termálfűtéses fóliasátorban telelte-
tik, ezzel is hozzájárulva az e célra 
fordított költségek hatékonyabb 
csökkentéséhez. Az idei évben már a 
lakosság felé is meghirdették a saját 
termesztésű növények értékesítését. 

A terehegyi temetőben 
önkormányzati forrásból egy rava- 
talozó létesítését támogatták, mely 
keretében elvégezték a terepren-
dezést és térkövezést, valamint meg-
javították a katolikus temető ravata-
lozójánál lévő mellékhelyiséget is.

Eredményesen zárt a fürdő 
2015-ben

Harkány Város képviselő-testülete 
elfogadta a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. zárszámadását a 2015-ös évről. 
A testületi ülésen Hegyi Ákos 
vezérigazgató elmondta, sikeres év 
volt a tavalyi, mind az időjárás, mind 
a forgalom növekedése szempont-
jából. Az árbevétel az előző évhez 
képest négy százalékkal nőtt, míg 
az anyagi jellegű és személyi jellegű 
ráfordítások is csökkentek. Az üzleti 
eredmény 260%-ban nőtt, mivel 
több eszközt vásároltak és több 
bevételt tudnak visszafordítani a 
strandba. A mérleg szerinti ered-
mény 36 millió forintról 157 millió 
forintra emelkedett , ebből 75 milliót 
sikerült eltenni tartalékba az idei év 
beruházásaira, szezonnyitásra.  
A forgalom és eredmény növekedés 
mellett a jegyértékesítés is 
növekedett 26 ezer jeggyel többel 
értékesítettek, mint 2014-ben. Hegyi 
Ákos a testületi ülésen kiemelte, a 
fürdő működésében mindezek mel-
lett az az egyik legfontosabb, hogy 
nincs 30 napot meghaladó tartozá-
suk, a hitelállomány a 2016-os évben 
is fedezhető. Nincs bér- és járulék 
fizetési problémájuk. Céljuk az idei 
évre a hasonló pozitív szaldó és lá-
togatószám mellett, hogy a fürdőről 
országosan pozitív képet tudjanak 
kialakítani.
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Kirándulásokkal, kulturális-
és sportfoglalkozásokkal 
várja a gyerekeket a nyári 
napközi

A harkányi gyermekek, illetve a 
Harkányban dolgozó szülők 7-14 
éves gyermekeit várja az a nyári nap-
közi, mely július 11. és augusztus 19. 
között nyitja meg kapuit.

A nyári napközivel célunk, hogy a 
dolgozó, ám gyermekeket elhelyez- 
ni nem tudó szülők biztonságban 
tudhassák gyermekeiket abban a bő 
másfél hónapban, míg a művelődé-
si ház biztosítja ezt a lehetőséget 
- mondta Herendi Ferenc, az in-
tézmény igazgatója.

A gyermekeket 8 és 16 óra között 
sport- és szabadidőprogramok várják, 
illetve heti alkalommal vehetnek részt 
olyan kiránduláson, melyen egyebek 
mellett a pécsi állatkertbe, az Apró 
paták lovasparkjába, a Siklósi várba és 
a szaporcai Ős-Dráva Látogató- 
központba is eljutnak. A hét többi 
napján számos sport- és kulturá-
lis program várja az apróságokat a 
művelődési ház falain kívül is, úgy, 
mint a terehegyi faluházban vagy a 
sportcsarnokban.

A hetente legfeljebb harminc 
fős foglalkoztatott csoportokra 
a Művelődési Ház pedagógiai és 
kulturális végzettségű munkatár-
sai ügyelnek. A heti 5.000 forintos 
részvételi díj tartalmazza a napi 
háromszori étkezést - tízórai, meleg 
ebéd és uzsonna - valamint a pro-
gramok, kirándulások költségeit.  
A táborra jelentkezni az intézmény  
72/480-459 telefonszámán, illetve a  
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com 
címen lehet.

Ipa pályázatból az iskolára
A testület legutóbbi ülésén döntött 

arról, hogy Orahovica városával 
együttműködve közösen indul 
azon az IPA pályázaton, melynek 
keretében megújulna a nyelvi labor, 
korszerű zenei eszközök kerülnének 
beszerzésre, valamint új sport- és 
játszótéri elemekkel gazdagodna az 
iskolaudvar. A pályázatot az iskola 
felügyeleti szerve a KLIK, valamint 
a helyi és az orahovicai testület is 
támogatja. A pályázat öt százalékos 
önerővel közel kétmillió forintos 
ráfordítással valósulna meg. 

Akadálymentes város
Magyarország - Horvátország 

Együttműködési program keretén 
belül Harkány város testülete 
támogatásáról biztosította a benyúj- 
tásra kerülő pályázatot, melyen célul 
tűzték ki az akadálymentes város 
koncepciójának kidolgozását. Ezen a 
pályázaton Harkány Nasice városával 
indul közösen. A helyi önkormány-
zat mellett a Zsigmondy Vilmos 
Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. is 
partnerségről biztosította a részt-
vevőket. Az elnyert forrásból kiala- 
kításra kerülne egy rehabili- 
tációs foglalkozásokat elősegítő és 
azt megcélzó eszközpark, a várost 
a mozgásukban akadályozottak 
számára bemutató mobil applikáció, 
valamint szakmai fórumokra és a 
régió egészére kivetíthető akadály-
mentes városfejlesztés kerülne 
kialakításra. Ezen a pályázaton 
is minimális önerő szükséges a 
megvalósításhoz, mellyel Harkány 
városa rendelkezik.

Anyakönyv    2016. május
Születtek:
Ivanics Kíra 2016. május 06. 
(Harkány, Munkácsy M. u. 33.)
Barkó Vidos László 2016. május 15.  
(Harkány, Ady Endre utca 28.)
Markotics Sára 2016. május 25.  
(Harkány, Tulipán utca 4.)
Házasságot kötöttek:
Bakó Veronika és Gergulás Gábor 
2016.május 21.
Elhunytak:
Kőnig József 2016. május 13.  
(Harkány, Ady Endre utca 32.)
Tóth Jánosné 2016. május 14.  
(Harkány, Munkácsy M. u. 22.)
Gottwalcz József 2016. május 19.  
(Harkány, Mackó tanya)

HÉ.:  aerobik 1900 – 2000

SZE.:  asztalitenisz 1700 – 2000

 aerobik 1900 – 2000

CSÜ.:  női foci 1800 – 1930

Júniustól a sportcsarnok kistermében 
Demhardt Tamás vezetésével újra nyílik 
az edzéslehetőség a thai box, kick box  és 
boksz iránt érdeklődőknek.  
Időpontegyeztetés szükséges, ami az 
alábbi számon lehetséges:

Demhardt Tamás: + 36 70 / 54 27 854

Sportcsarnok állandó 
programok:

Pályázatok világában

Harkány Város Önkormányzatának jelenleg több, mint húsz pályázata 
vár elbírálásra. Mindazon lehetőséget megragad a testület mellyel a város 
jövője szempontjából a fejlődést, fejlesztéseket előmozdíthatja. Nemcsak 
beszélnek róla, de dolgoznak is érte.
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Évadzáró a labdarúgóknál

A Baranya Hotel adott otthont az 
idei évadban egy osztállyal feljebb,  
megye I-be jutott labdarúgó szak- 
osztály évadzáró, éremátadó ün-
nepségének, melyen megjelent  
Baksai Endre Tamás polgármester is.

Horváth József, a sportegyesület 
elnöke köszöntőjében elmondta, 
több év kemény munkájának ered-
ménye a mostani siker. Az, hogy 
milyen csapatok várnak a harkányi 
gárdára a magasabb osztályban 
egyelőre kérdéses, ugyanis július 
elseje a nevezési határidő, addig 
pedig még sok víz folyik le a Dunán. 
A vezető érdekességként megem-
lítette, hogy például a Tolna megyei 
Bonyhád csapata Baranyában 
szeretne indulni, a megyeváltásra 
azonban még nem bólintott rá a 
szövetség.

Burgert Ottó vezetőedző 
értékelésében elmondta, nem 
egyszerű évadon vannak túl, a 
problémák ellenére azonban sikerült 
teljesíteni a kitűzött célt. A csapat 
tájékoztatása szerint az őszi idény-
ben kiválóan teljesített, tavasszal 
azonban haloványabban „muzsikált” 
az együttes. Kiderült, reményei 
szerint az új szezon kezdetéig sikerül 
olyan igazolásokra szert tenni, ame-
lyek révén megerősödik a gárda.  
A számszerű adatokra térve az 
edző elmondta, a csapat 12 olyan 
mérkőzést játszott, amelyen nem 
kapott gólt, illetve három olyan 
összecsapásra került sor, melyen 
viszont nekik nem sikerült kapuba 
találni. A gárda összességében 20 
győzelemmel, 5 döntetlennel és 7 
vereséggel zárta a 2015/16-os idényt. 
A csapat gólkirálya megosztva 
Kolompár Kálmán és Hőnyi Tamás 
lett egyaránt 20 – 20 góllal.

Hazai- és nemzetközi vizeken

Két megmérettetésen is részt vettek a Harkányi Diáksport Egyesület úszói 
a közelmúltban, melyek közül a Barcs Kupa Nemzetközi versenyen Reisz 
Bálint korosztályának a legjobbja lett köszönhetően annak, hogy 50 méteren 
gyors-, mell- és hátúszásban is mindenkit maga mögé utasított.

További harkányi helyezettek: Tihany Patrik 100 méter mellen és háton 1., 
Spándli Dominik 50 méter mellen első, gyorson és pillangón 3., 100 méter 
vegyesúszásban 3. Hanics Olivér 100 pillangón 3., Krutek Csenge 50 pil-
langón 3. Fischer Barnabás 50 mellen 3., Horváth Ágnes 50 gyorson 2, 50 
mell 3.

A 4x50-es gyors váltó (Reisz Bálint, Kuszinger Áron, Spándli Dominik, 
Fekete Zalán) és a 4x50 m mix váltó (Tihanyi Patrik, Sipos Dominik,  
Horváth Ágnes, Hanics Olivér) egyaránt második helyezést ért el.

A horvátországi Vinkovciban rendezett versenyen a hazaiak mellett, ma- 
gyar, szerb, macedón és szlovén egyesületek sportolói vettek részt.  
A kizárólag 50 méteres összevetések során a harkányi versenyzők a követ-
kező helyezéseket, pontszerző helyeket érték el: Reisz Bálint gyors, hát első, 
Kuszinger Áron hát 2., Tihanyi Patrik mell 3., Spándli Dominik gyors 3., 
pillangó 4., Váltóban a Reisz Bálint, Spándli Dominik, Fekete Zalán,  
Ahmann Bence összetételű csapat ezüstérmet szerzett.

Az egyesülethez kapcsolódó hír, hogy javában készülnek a XXXI. Harkány 
Sprint Nemzetközi Úszóversenyre, mely a fedett uszodával nem rendelkező 
csapatok egyik legnagyobb magyarországi versenye, amelyen rendszeresen 
több száz versenyző méri össze tudását.

Burgert Ottó külön kiemelte,  
hogy a csapattól távozó Tar András  
belső védőként 9 gólt szerzett, 
ami kiváló teljesítmény, s egyben 
reményét fejezte ki, hogy a későb-
biekben még dolgozhat együtt a fia-
tal játékossal.Tar András lapunknak 
elmondta, bár még nem rendelkezik 
aláírt szerződéssel, azonban biz- 
tos, hogy az őszi szezont már a 
szomszédvár Siklós csapatával kezdi.

Baksai Endre Tamás polgár- 
mester a város nevében köszönetét 
fejezte ki mindenkinek, aki hozzá-
járult a sikerhez, s tovább öregbítette 
Harkány hírnevét. A városvezető 
hozzátette, arra buzdít mindenkit, 
hogy ne féljenek az új dolgoktól, 
mert azok megtanulása hozza el a 
fejlődést. Mindehhez persze megfe-
lelő kitartás kell, bízik benne, hogy 
ez meg lesz a csapatban.
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