Szám: XXVII/2015/7
2015. július

HAVILAPJA

Varázsszőnyeg
2. oldal

XXII. Fürdőfesztivál
8 - 10. oldal

Jeles napok
11. oldal

Gyógyfürdőkórház
12. oldal

Úszó hírek
14. oldal

Összecsapnak a magyar fürdők
Az Év Fürdője versenyben, melyben közel kétszáz magyar fürdő
mérkőzik meg idén nyáron a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő is
megméretteti magát.
2015 nyarán először, de hagyományteremtő jelleggel, a Magyar
Fürdőszövetség támogatásával,
közönségszavazást szervez a
termalfurdo.hu, melynek keretein
belül Magyarország legjobb fürdőit
keresi. A verseny során közel
kétszáz hazai fürdő „méri össze
erejét”, köztük a Harkányi Gyógyés Strandfürdő is. A szavazás célja,
hogy ráirányítsa a nagyközönség
figyelmét hazánk páratlan termálvízkincsére, az arra épült nagyszerű
fürdőkre és magára a fürdőzésre.
A fürdőkre három kategóriában –
Az Év Fürdője 2015., Az Év Feltö-

rekvő Fürdője 2015. és A Helyiek
Kedvenc Fürdője 2015. – lehet
szavazni. A közönségszavazás június 4-én kezdődött és egészen kora
őszig, szeptember 30-ig tart, a
nyertes fürdők neveit a Magyar
Fürdőkultúra napjának előestéjén,
október 9-én hirdetik ki.
Amennyiben szeretnék, hogy a
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
legyen Az Év Fürdője, kérjük
tisztelt olvasóinkat, hogy szavazzanak önök is!
Szavazatát az alábbi linken teheti
meg: azevfurdoje.hu/harkany.
Amennyiben esetleg nem rendelkeznek számítógéppel, abban az
esetben voksaikat a városi könyvtárban is leadhatják az ott található
gépek egyikén.

Közönségsiker
a fesztiválon
Az idei esztendőben rendhagyó
módon nulladik nappal indult a
fürdőfesztivál, amelynek keretében
ismert humoristák szórakoztatták a
közönséget.
A mostani, immáron huszonkettedik alkalommal megrendezett
programsorozatot - néhány, kisebb
ijesztgetéstől eltekintve - még az
időjárás is kegyeibe fogadta.
A rendezők pedig „kitettek” magukért, a négy nap során közel 120
program várta a látogatókat, amelyek körében temérdek az egészséges életmód jegyében került lebonyolításra - szép közönségsikert
aratva.
A fesztiválról készült fényképes
riportunkat lapunk belső oldalain
olvashatják
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Sikeresen szárnyal a Varázsszőnyeg
Ismét sikeresen szerepelt a MOL
Gyermekgyógyító programján a
Magyar Művészetterápiás Társaság, amely keretében Pécs,
Harkány, Isaszeg, Szenna és Pilis
településeinek iskoláiban művészetterápiás foglalkozásokra került
sor a 2014/2015-ös tanévben.
A foglalkozások a helyi általános
iskolák alsós tagozatán valósultak
meg, ahol a pedagógusok segítségével választották ki a résztvevőket. Az első tanítási félév
zárása a szülők bevonásával zárult,
ahol képet kaphattak gyermekük
fejlődéséről és betekintést nyerhettek a komplex fejlesztési módszerekbe.
A második tanítási félévben is
folytatódott a program személyiségfejlesztő, tanulást segítő alkalmakkal. A csoportfoglalkozásokon
zenével, tánccal, alkotással fejlődtek a sikeres tanuláshoz szükséges részképességek, valamint
megnőtt a tanulók önbizalma javult
az énképük. A harkányi általános
iskolában Viola Orsolya művészetterapeuta tartott foglal-

kozásokat, az első félévben az elsőmásodik, a második félévben a
harmadik-negyedik évfolyamos
tanulóknak. A program a tanév
végével júniusban ért
véget a szülőkkel közös
foglalkozással. A programban 80 gyermek
vett részt, akiknek
javultak tanulási képességei, nyitottabbá
váltak, s javult a tanulási eredményük.
A MOL Gyermekgyógyító programján
közel 100 civil szervezet indult, amely
közül 40-et bíráltak el
pozitívan a kuratórium
tagjai, köztük a Magyar
Művészetterápiás Társaság Varázsszőnyeg
programját.
A MMT a MOL és az
Új Európa Alapítvány
által meghirdetett lehetőségre a 2015/2016os tanévre is pályázatot
nyújtott be, s a társaság

tagjai bíznak a sikeres folytatásban.
Bővebb információ:
Dukits Dalma elnök,
telefon: 06-20/806-3058

Egy feledhetetlen előadás a templomban
Az Europa Cantat 2015 Pécs rendezvénysorozat keretében ezúttal Harkány is szerephez
jutott. A svájci Laudate kórust a Harkányi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a művelődési ház és a helyi katolikus plébánia látta
vendégül, akik a szíveslátást egy magas
színvonalú produkcióval hálálták meg. Az
énekkar előadását a szépszámú közönség
vastapssal honorálta. A találkozónak külön
érdekességet adott, hogy az önmagát bevallottan nemzetközinek tartó kórus - akiknek
tagjai 11 kantonból érkeztek az énekegyüttesbe - karnagya olaszul, az énekesek
franciául, míg a kórusvezető németül beszélt.
Így adódott, hogy a dalok bemutatásánál a
többszörös áttételű fordításoknak köszönhetően olykor felderült a közönség.
Impresszum: Harkányi Hírek, Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja - Megjelenik 2000 példányban - Kiadja: Harkány Város Önkormányzata, 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.
Felelős kiadó: Májer Béla, a Harkányi Kulturális és Sportközpont igazgatója - ISSN 1587-7353 - Felelős szerkesztő: Májer Béla - Szerkeszti: a szerkesztőbizottság
Szerkesztőség: 7815 Harkány, Kussuth L. u. 2. Tel.: +36-72/480-459, harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
Nyomda: Tenkes Dekor Stúdió és Nyomda, www.tenkesdekor.hu
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Tudta-e augusztusról, hogy...
A hónap Augustus császár tiszteletére kapta az augusztus nevet,
korábban – a régi rómaiak márciussal kezdődő évében – a hatodikra utaló Sextilis volt a neve. A
császár választásában, a hónap
számára rendkívül szerencsés volta
mellett, valószínűleg az is szerepet
játszott, hogy i.e. 30-ban e hónap
12. napján halt meg Kleopátra. Az
pedig, hogy a júliust – a szabálytól
eltérően – egy ugyancsak 31 napos
hónap követte, állítólag Agustus
akaratára történt, ugyanis az uralkodó nem akart lemaradni elődjétől,
Julius Caesartól.
Őseink e hónapot Aranyasszony
(Bőség) havának nevezték, a régi
kalendáriumokban pedig a legtöbbször a Kisasszony vagy Szűz
hava elnevezésekkel találkozhatunk. A régi parasztkalendáriumok

szerint ebben a hónapban (augusztus 11-én) fejeződnek be az ún.
„kutya napok". Az elnevezés a régi
rómaiaktól ered, akik azt hitték,
hogy a nyár közepén jellemző
szélsőségesen magas hőmérsékletű
időszak kialakulását az okozza,
hogy a Szíriusz (Kutya csillag) mely 1000-2000 évvel ezelőtt a
legmelegebb nyári napokon a
Nappal közel egy időben kelt hozzáadja hőjét a Napéhoz.
A rómaiak ezt a - július 3-ával
kezdődő - negyven napos periódust,
a nyár legforróbb napjait, nevezték
el a kutya napjainak, vagyis
'caniculares dies'-nek, ami nálunk
kánikulát jelent.
Ez lehet a magyarázata, hogy
miért mondjuk még ma is a nagy
hőségre, hogy „kutya meleg" van.
HH

Elektromos kerékpár
töltőállomás épült a városban

A buszpályaudvar közelében került kialakításra az az elektromos kerékpár töltőállomás amelynél bárki „frissítheti” lemerült akkumulátorát.
Információink szerint az igénybevétel térítés ellenében lehetséges, mint
lapunknak elmondták, évi 3650 forintot (egyszeri költség!) kell fizetni a
szolgáltatásért.

Könyvajánló

Olvastál már igazi, bevállalós
irodalmat egy mai nő tollából? A
mai Életről? Nagybetűvel. Ahol a
főhős, Boross Petra nincs belekényszerítve Carrie-k és Samathaák skatulyájába, noha elkalauzol
minket más földrészre, bemutatja,
hogy sehol sincs kolbászból a
kerítés. Új és rizikós vállalkozásokért drukkolhatunk, miközben beleshetünk a televíziózásrádiózás zárt világába a főhős életén
keresztül? A könyv történetei valós
filmkockák, akkor is, amikor
hősünk nem fél kimon-dani, ha
valakit nem kedvel, ha valaki
idegesíti. Hányan vállaljuk be, hogy
a NAV ellenőrt elküldjük melegebb
éghajlatra vagy a rosszindulatú
exfeleségnek felajánljuk a kenyérvágó kést alternatív konfliktuskezelési megoldásként? Nem az
agresszió okán. Hanem, mert emberek vagyunk, vannak negatív és
pozitív érzéseink.
Amennyiben szeretnétek egy
olyan könyvet olvasni, amiben
mindenki magára tud ismerni
valamelyik cselekményszálban, ha
szeretitek a fanyar humort, az
öniróniát és nem kívántok elmerülni
nyakig az amerikai álom itthon
kivitelezhetetlen életérzésének
utánzásában, akkor meleg szívvel
ajánlom az Örömlény elolvasását.
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Jelentős fejlesztések a gyógyfürdőkórházban
Az utóbbi időben a hagyományos
mozgásszervi betegségek rehabilitációja, a pikkelysömör kezelése
és a programozott nőgyógyászati
ellátás mellett a Magyarországon
legnépesebb betegségcsoport, a
szív- és érrendszeri problémákkal
küzdők számára is jelentős
fejlesztések történtek a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft-ben.
A közelmúltban került átadásra a
frissen leszigetelt és újraburkolt
„A” épületes gyógyfürdőmedence melyet termál és hagyományos
vízzel egyaránt fel lehet tölteni. -,
ezt követték az intézmény balneológiai épületében található medencecsarnokhoz tartozó kiszolgáló
helyiségek felújítási és átalakítási
munkálatai.
Mint azt július 7-én reggel, jelentős érdeklődéssel kísért sajtótájékoztatón dr. Péter Iván Antal
főigazgató elmondta „a mára már
elavult, kisebb betegszámra méretezett vizesblokkok felújítása
közbeszerzéses eljárást követően
került kivitelezésre, és az eredmé-

nyes gazdálkodásnak köszönhetően
saját erőből és fenntartói támogatásból került megvalósításra.”
Elhangzott, a közelmúltban
lezárult több jelentős eszközbeszerzés is, melyek kapcsán számos, gyógytornászok által használt

eszköz, valamint a csontritkulás
diagnózisában elengedhetetlen
DEXA vizsgáló érkezett. „A teljes
test csontsűrűséségének és ásványianyag tartalmának, valamint a

zsír, illetve lágyszövet tömegének és
arányának számítására egyaránt
alkalmas gép országosan is az egyik
legmodernebbnek tekinthető” –
hangsúlyozta dr. Nusser Nóra orvos
igazgató.
A legnagyobb arányú eszközfejlesztés a kardiológiai rehabilitáció, valamint az ahhoz kapcsolódó
testsúlycsökkentő és belgyógyászati betegprofilt érinti, mely az
ÚMFT Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében meghirdetett
„Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Dél-Dunántúli
Régióban” című pályázat keretében
került beszerzésre. Dr. Ajtay Zénó
orvos igazgatóhelyettes szerint „az
eszközös feltöltése révén lehetőségeink kiteljesedtek, hiszen korszerű UH készülék, defibrillátor,
újraélesztéshez szükséges holter
EKG, vezeték nélküli monitorrendszer, transztelefonikus EKG,
vérgáz meghatározó készülék és
terheléses rendszerek érkeztek, melyekre jó ideje készültünk kórházunkban tanfolyamok és továbbképzések formájában.”

Könyvajánló
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Látogatók Srebrenicából

Tóth Bálint:

Augusztusi este
A rózsa lábujjhegyre áll,
tárt pillákkal nézi a holdat.
Alszik fészkén a jégmadár,
fenyőn feketerigók szólnak,
s egyenként elhallgatnak ők is,
elszunnyadnak a tág mezők is,
hangolnak tücskök, pengetik,
felcsap a fülemüle-trilla,
A határon túlról érkezett, a srebrenicai mészárlásra emlékezők 35 fős
csoportját látta vendégül a Gyógyfürdő Zrt., amelynek tagjai az összes
szolgáltatást kipróbálhatták.

s egy tündér csillagkönnyeit
az ég kék kötényébe sírja.

Megújult a Harkányi Turisztikai Egyesület
A Harkányi Turisztikai Egyesület
2005-ben alakult azzal a céllal, hogy
elősegítse Harkány és térsége idegenforgalmának fejlődését, segítse
marketingstratégiájának kialakítását, ennek megvalósításához szakmai és anyagi támogatást nyújtva.
Az elmúlt időszakban bár voltak
részsikerek, eredményes pályázatok, a folyamatos útkeresés, és személyi változások miatt sem az
egyesület, sem a később létrejött
TDM (Turisztikai Desztinációs
Menedzsment) nem váltotta be maradéktalanul a hozzáfűzött reményeket.
Részben ennek nyomán a közelmúltban megtartott tisztújító közgyűlésén, új elnököt, elnökséget
választott a tagság. A megválasztott
új elnök Végi János, a harkányi
Xavin Hotel tulajdonosa lett. A
leköszönő Lévai Miklós ügyvezetőként segíti tovább az egyesület
munkáját.
Végi János új irányt, új prioritásokat jelölt meg: ezek között első
helyen szerepel a feszesebb és eredményesebb párbeszéd, a szorosabb

együttműködés kialakítása az önkormányzattal és a helyi szolgáltatókkal. Elengedhetetlennek tartja,
hogy az egyesület tevékenysége ne
csak pályázatok megírására, lebonyolítására, a Tourinform iroda működtetésére korlátozódjon, hanem
erőteljesebben lássa el Harkány
turisztikai marketing tevékenységének szervezését, hatékonyabban
képviselje a várost a turisztikai
kiállításokon, új piacokat felkutatva.

A munkaszervezet
titkáraként, egyben irodavezetőként
M o j z e s Ta m á s f e l a d a t a a z
önkormányzattal és az elnökséggel
karöltve egy új helyi turisztikai
koncepció kiala-kítása a turisztikai
vonzerő növelése érdekében.

Mojzes Tamás kiemelte, hogy
fontosnak tartja az aktív- és
élményturizmus erősítését családbarát szolgáltatásokkal, melyek
egész éven át vonzó úti célként
jelenítik meg Harkányt. Sürgősen
megoldásra váró feladatként jelölte
meg a minőségi programkínálat
bővítését, valamint az olyan
turisztikai termékek fejlesztését,
amelyek a turizmus szempontjából
eddig még feltáratlan térségek
bevonását szolgálják.
Az elkövetkező időszakban érdemi változásokra kerül sor az
egyesület életében, a főutcai Tourinform Irodát továbbra is fenntartják
kapcsolódási pontként, az ideérkező
turisták tájékozódását segítve. Az
iroda augusztustól modernebb
arculattal és új szolgáltatásokkal
várja a Harkányba érkező vendégeket. Az operatív munkához, a
háttértárgyalásokhoz a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház jóvoltából a HPC frekventált
irodái adnak majd otthon egy új
turisztikai központ, közösségi tér
kialakítását megalapozva.
5
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Pályázat
gyerekeknek

Őrizzük meg emlékeinket!
Minden bizonnyal többen is rendelkeznek olyan régi fotókkal, amelyek a
várost régi állapotában örökítették meg. Szerkesztőségünk várja mindazok
jelentkezését, akik ilyen jellegű fényképekkel rendelkeznek, célunk
ugyanis egy elektronikus fotótár létrehozása Harkányról.
Várjuk mindazok jelentkezését is, akik különböző történeteket,
anekdotákat ismernek egy-egy helyszínnel kapcsolatban. Amennyiben a
„sztorikat” írott formában juttatják el hozzánk, úgy azt az újságban
megjelentetjük. Segítőkészségüket előre is köszönjük!
Kedvcsinálónk pár, már digitalizált kép...

Az idei évben három gólya kelt ki a
református templom tornyán található
fészekben.
A kisgólyákkal kapcsolatos mesékkel, rövid történetekkel várjuk a
város iskolásainak írásait, melyeket
augusztus 22-ig kérünk eljuttatni
elektronikus (email:
harkanyimuvelodesihaz@gmail.com)
vagy írott (7815 Harkány, Kossuth L. u.
2/A) formában a szerkesztőséghez.
Eredményhirdetés szeptemberben.

ll el
Amennyiben a régi - 2000 előtt készült - képek már
eleve digitalizált formában állnak rendelkezésre, úgy
azokat a harkanyimuvelodesihaz@gmail.com
elektronikus levélcímre kérjük eljuttatni.
6

Abban az esetben, ha helyszínre kell mennünk,
kérjük hívják a 72/480-459-es telefonszámot.
Szívessen vennénk, ha az egykori szobrok esetleges
hollétéről is információt kapnánk!
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VAKÁCIÓ
Ó! IÓ! CIÓ! ÁCIÓ! KÁCIÓ!
AKÁCIÓ! VAKÁCIÓ! Milyen
boldogan írtuk annak idején gyerekként a táblára a szünet előtti
héten az utolsó „Ó” betűt, amire
hetek óta vártunk, s amit régóta
megelőlegeztünk a szívünkben. Az
utolsó hét már csak a padban ülés
gyakorlása volt, csak testünk ült a
padban, s éreztük, karnyújtásnyira
van tőlünk a várva várt szabadság.
Közben szegény tanító néninek még
mindig akadt valami fontos ma-

akik vagyunk, elhasználódunk az
örökös lázas tevékenységben, mindig tennünk kell valami fontosat.
Életünk nem más, mint örökös
készenlét…
Szép ez, jó ez, kell ez. Nem lehet
non stop, időnként meg kell állnunk,
hogy legyen erőnk a továbbhaladásra. Ahogyan a zenében
szükséges a szünet, úgy kell nekünk
a zajos, lármás feladatokkal zsúfolt
világban a kikapcsolódás, a csönd,
az újdonság varázsa.

g y a r á z n i v a l ó j a . Hiába csöngettek a régi rend szerint, hiába
gyülekeztünk ugyanúgy, mint
szeptember elején, a szívünkben
már szabadság volt, boldog mámor
kerített hatalmába bennünket.
Hangyaboly lett az iskolából. A
fáradt nevelőknek, akik legalább
úgy várták az az „Ó” betűt, mint mi,
bőven akadt dolguk ebben az év
végi zűrzavarban.
A VAKÁCIÓ nem luxus, nem
elkényeztetett gyerekek számára
kitalált időtöltés, nem szórakozási
kampány. A VAKÁCIÓ arra való,
hogy visszakapjuk magunkat. Év
közben majdnem elveszítjük azt,

Az ember nem maradhat szürke
egyenruhába öltözött portása a
rendnek. Azt szokták mondani, a
vigyázzállást az becsüli meg, aki a
Pihenj!-t is ismeri. Ebben a szédítő
száguldásban, amiben élünk, nincs
más remény, mint a megállás
bátorsága. Mit tegyünk, amikor
végre megállunk? ... A szabadidő
értelmes elöltése a játék. A játék,
amire év közben oly kevés idő jut,
pedig nélkülözhetetlen a lélek
frissen tartásához. Mindig aggódva
nézem az unatkozó embert, aki
nyafogva kérdezgeti: Mit csináljak?
A játéknak örök életre szóló
erőtartalékai vannak, könnyűvé

teszi a lelket, kisöpri belőlünk a
gondokat, enyhíti a feszültségeket,
erősíti a testet. Aki soha nem ér rá
játszani, mert örökké hajt a gazdagodás őrültjeként, az borzalmas
szegény ember.
A VAKÁCIÓ arra való, hogy
végre elengedjük magunkat, ne
kelljen menetrendhez igazodnunk.
Akinek nincs alkalma arra, hogy
éljen a szabadságával, az örökre
kiskorú marad. Azt teszi, amit
mondanak neki, azt eszi, amit eléje
tesznek, azt mondja, amit
elvárnak tőle, nem lesz egy
önálló gondolata sem. Ő a
beprogramozott ember,
akinek nincs bátorsága ahhoz, hogy valamit végre
önmagától tegyen. Szabadság nélkül nem fedezhetjük fel a világot. Egy
jó csavargás néha többet ér
az idegenvezetésnél. Lehet,
hogy nem látunk minden
fontosat, de amit látunk az a
miénk. A felfedezés öröme
az eltévedés izgalma és a
céltalan barangolások
rejtelmei a nyári szünidő a
szó szerinti értelemben
szabadságunk begyakorlása. A felgyorsult világ
egyre inkább a tömegemberre épít, aki nem kérdez, nem
okoskodik, nincs egyéni véleménye, hanem pontos műszerként
teszi a dolgát.
A VAKÁCIÓ, a nyári szünet
alkalmas arra, hogy fölemeljük a
fejünket a köznapi robotból,
megtanuljunk újra játszani, s
rátaláljunk magunkban az igaz
emberre, aki még szabad.
A VAKÁCIÓ nem semmittevés,
hanem feltöltődés.
Ronta László
esperes-plébános
7
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Tömegeket mozgatott meg az idei fürdőfesztivál
Hegyi Ákos vezérigazgató, Baksai Endre Tamás polgármester és
Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő közösen nyitotta meg az idei
rendezvénysorozatot a fürdő nagyszínpadán pénteken délután. A
programok természetesen már a
reggeli nyitást követően elkezdődtek: frissítő masszázs várta az
idősebbeket, míg a gyerekek számára játszóház és kreatív játékok álltak
rendelkezésre a strand Baba-mama
Parkjában.

A megnyitón nagy sikert aratott a
helyi balettos apróságok is produkciójukkal.

A d é l e l ő t t folyamán az
egészségmegőrzés jegyében több
alkalommal is különböző mozgásra
késztették a vendégeket, melyek
sorában nagy sikert aratott többek
mellett a vízi zumba és a „zsírgyilkos” beach fittness.
A fürdő előcsarnokában különböző egészségügyi szűrések és tanácsadás álltak a vendégek rendelkezésére.
A pénteki nap során a legnagyobb
érdeklődés a nagyszínpad műsorait
követte, ahol elsőként Kasza Tibi
lépett pódiumra, akit Janicsál Veca,

a Unique és Pál Dénes követett. A
napot DJ Portugal műsora zárta.

Unique (fent), Pál Dénes (lenti kép)
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A fürdőfesztiválon kiemelt szerepet kaptak a gyerekprogramok, az
ifjú korosztályt a gyermekmedencénél Ribizli bohóc varázsolta el,
illetve fakasztotta dalra.
A szombati nap egyik legnagyobb
sikerét a hagyományos pocak- és vizespólós mellszépségverseny aratta a Lepke medencénél. A nyerteseknek Hegyi Ákos vezérigazgató és Éva Ferenc alpolgármester
adták át a díjakat.
A nagyszínpadon ezen az estén a
helyi Csak Apa Kedvéért együttes,
JJ Midnight - Queen Celebration és
a legendás lemezlovas, Cintula
szórakoztatta a nagyérdeműt.

A nap folyamán egy drón is a
magasba emelkedett a hármas
medencénél, amelynek légi felvételeit elsőként a Gyógyfürdő teszi
majd közzé az egyik saját internetes
portálján.
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A XXII. Harkányi Fürdőfesztivál
utolsó napjának nyitányaként
veterán autókból nyílt kiállítás várta
a látogatókat. A járművek később a
város belterületén is feltűntek.
A rendezvénysorozatot Farkas
Jenser Balázs, illetve a pécsi Halott
Pénz együttes nagysikerű koncertje
zárta.

Intermezzo
Szombaton este a művelődési ház
előtt egy hátizsákos fiatal nekifutásból hatalmasat rúgott egy
kör alakú virágtartóba. A miértre
a rossz lelkiállapotát jelölte meg.
Nem kapott elnézést, hiába kért...

A fesztiválon az említettek mellett a gyógykertben különböző kulturális programokat tekinthettek
meg az érdeklődők.
Folytatás jövőre...
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Idei hadjárata során Harkányba is ellátogatott a
hagyományőrző huszárbandérium. A csapatot a hősi
emlékműnél Éva Ferenc alpolgármester fogadta, aki a

huszárokkal közösen koszorút helyezett el a szobor
talapzatánál. Az ünnepi esemény keretében a lovasok
tiszteletkört tettek a város főutcáján is.

Jeles napok augusztus
közepén
Nagyboldogasszony napján,
augusztus 15-én Mária mennybemenetelére emlékezik a keresztény egyház. Sok helyen tartanak
búcsút. A Mura vidékén élőknél ez
is dologtiltó nap, főleg a sütés
kerülendő, mert a tűz kicsaphat a
kályhából, kemencéből. A moldvai
magyarok ezen a napon szedik a
különféle gyógyfüveket, növényeket, virágokat, melyek füstjével
gyógyítják a betegeket, mert ekkor a
legerősebb a növényekben a
gyógyító erő. Ettől a naptól, már
tilos az asszonyok fürdése a folyóvízben. A népi megfigyelés szerint,
ha Nagyboldogasszony napján
szépen süt a nap, kiváló minőségű
bor lesz abban az évben. Sokfelé
termésvarázslásra használják e
napot; a gyümölcsfákba keresztet
vésnek, azt remélve, hogy ettől azok
termőre fordulnak, és jó termést
hoznak a következő években. Úgy
tartják, hogy a Nagyboldogasszony
és Kisboldogasszony (augusztus 15

- szeptember 8.) között ültetett
tyúkok sok tojást tojnak.
Augusztus 16-án az orvosok,
kórházak és betegek, valamint a
ridegen tartott szarvasmarhák
védőszentjének, Rókusnak van a
névnapja. Az íreknél másnap, 17-én
kezdődnek a hangos vernyákolással
jellemzett „Macska éjszakák" (Cat
nights). A régi ír hiedelem szerint
ilyenkor a boszorkányok macska
képét öltik, és csak az éjszaka elmúltával változnak vissza emberré.
Erre összesen kilenc alkalommal
képesek, az utolsó átváltozás után
végleg macskák maradnak. Egyes
magyarázatok szerint ebből ered a
„macskának kilenc élete van"
szólás-mondás.

József Attila:

Csendes
kévébe
Csendes, kévébe kötött reggel
zsömle-zizegésű világ,
porhanyó falucska, mondd el
a lágy kenyér dalát.
Ím, a könnyű szél elősurran,
tereget szép búzamezőt
tovaringatja lágy fodorban
a zümmögő időt.
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
Semmelweis napi ünnepség a kórházban
2015. július 3-án intézményünk a
nővérszálló területén, mintegy 150
fős ünnepség keretén belül
estebéddel, itallal és táncmulatsággal köszöntötte vendégeit. Az
ünnepséget dr. Péter Iván Antal
főigazgató, és Éva Ferenc alpolgármester beszédével nyitottuk
meg, majd a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház
Nonprofit Kft. elismerő oklevelet
adományozott kiemelkedő munkásságukért az intézmény munkatársainak, amit a főigazgató
mellett dr. Nusser Nóra, orvos
igazgató adott át.
A 2015-ös évben Semmelweis
napi kitüntetésben részesültek:
Varga Szilvia, Lőrincné Mikó
Gabriella, Kovács Józsefné,
Császár Anett, Bókos Piroska, Tóth
Dezsőné, Nárainé Raffai Ágnes,
Siszler Győzőné, Hóborné Kálmán
Anita, Magonyi Erzsébet, Vas Judit,

Tarjányi László, Horváth Sándor, dr.
Varga Péter.
Az átadás alatt a jutalmazottak
munkásságáról Heincz Adrienn,

Balneo medence előtér átadás
2015. július 24-én intézményünk
balneológiai épületében található
medencecsarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiségek felújítási és
átalakítási munkái kerültek felavatásra, mely során teljes átalakításra és korszerűsítésre kerültek a
zuhanyzó és WC blokkok, öltözők,
úszómesteri- és raktárhelyiségek,
valamint kezelőhelyiségek. A beruházást kórházunk főigazgatója, dr.

Péter Iván Antal adta át, aki elmondta: „a nyolcvanas években
épült, de mára már elavult kisebb
betegszámra méretezett vizesblokkok felújítása, közbeszerzéses
eljárást követően került kivitelezésre és az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően saját
erőből és fenntartói támogatással
került megvalósításra”.
V. B.

Sajtóreggeli
2015. július 7-én, kedden, megrendezésre került az immár
hagyománynak tekinthető negyedéves sajtóreggeli a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórházban, melyet főigazgatónk, dr. Péter Iván Antal
nyitott meg. Az intézmény vezetője mellett dr. Nusser Nóra, orvos igazgató
és dr. Ajtay Zénó, orvos igazgatóhelyettes tartott sajtótájékoztatót az idei
évben végbement fejlesztésekről és beruházásokról, melyek közel 400
millió forintból valósultak meg.
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ápolási igazgató mondott elismerő
szavakat. A jó hangulatról Kovács
„Vérszívó” Károly gondoskodott.
V. B.

Új DEXA
vizsgáló
A dexa-vizsgálat a teljes test
csontsűrűségének és ásványi anyag
tartalmának, valamint a zsír illetve
lágyszövet tömegének és arányának
számítására egyaránt alkalmas.
Csontsűrűség mérés A vizsgálat már
akkor figyelmeztet a csontritkulás
veszélyére, mielőtt az komoly
panaszokat okozna, így a megfelelő
orvosi kezelés időben, a súlyosabb
problémák kialakulása előtt megkezdhető! Ez a vizsgálat a legelterjedtebb, szakmailag javasolt
standard eljárás nemcsak a csontritkulás és a töréskockázat megállapítására, hanem a gondozásba vétel
után a kezelés eredményességének,
vagy a betegség súlyosbodásának
megítélésére is.
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Szépen cseperednek a
gyógynövények

Készül az
egészségház
Az elképzeléseknek megfelelően
zajlik a város egészségházának
felújítása, melynek keretében nem
csak a nyílászárók cseréjére, hanem
akadálymentesítésre is sor kerül.
A munka „dandárja” azonban
még hátra van, ám a jelek szerint a
szeptember végi átadást semmi sem
akadályozza.

Alaposan megnőttek a különféle
gyógynövények az önkormányzat
terehegyi telepén, sőt már egy „szüretre” is sor került. Mint azt a munkálatokat irányító Gitta Gábor lapunknak elmondta, a betakarított

terményeknek biztos piaca van. Az
elképzelések szerint a jövőben sor
kerülhet a teának alkalmas növények virágszirmainak helybeni csomagolására és árusítására, mely
tovább gyarapítaná a bevételeket.

Kulturális programajánlat

Elkészült az új parkoló az egykori Bányász étterem helyén, a városgondnokság munkatársai a virágosítást is elvégezték, ennek köszönhetően rendezett területre nyílik rálátás a Gyógyfürdókórház új szárnyából.
A terület fizetőparkolóként üzemel, ahol közel száz gépjármű
elhelyezésére van lehetőség, köztük
autóbuszokéra is.
13
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Hírek az úszószakosztály életéből
A közelmúltban négy versenyen
vettek részt a diáksport egyesület
versenyzői.
Krusevac – Szerbia
Magyarországot egyedül a Harkány DSE úszói képviselték, rajtuk
kívül macedón és szerb csapatok
indultak a versenyen.
A megmérettetésen Horváth
Ágnes 100 m mellen 3., Krutek
Csenge 100 m pillangón 4., Spándli
Dominik 50 m pillangón 4., Sipos
Dominik 100 m háton 4., Reisz
Bálint 50 m gyorson 5., míg 50 m
háton 4. helyezést ért el.
Sellye – Papp János emlékverseny
Szilovits Fanni 100 m gyorson 3.,
50 m pillangón 4., Horváth Ágnes
50 m gyorson 3., 50 m mellen 3.,
100 m gyorson 4., Krutek Csenge 50
m gyorson és mellen 4., Takács
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Luca 50 m mellen és háton 5., Szabó
Kíra 100 m gyorson 3., Reisz Bálint
50 m háton 2., 50 m gyorson 4.,
Sipos Dominik 50 m gyorson 5.,
Kuszinger Áron 50 m háton és
mellen 4., gyorson 5., Spándli
Dominik 50 m gyorson 4., 50 m
háton 5. lett.
Djakovo – Horvátország
A megmérettetésen 28 csapat
indult – rekkenő hőségben.
Itt Tihanyi Patrik 100 mellen 2.,
50 pillangón és gyorson 4., Krutek
Botond 50 pillangón és mellen 4.,
100 méter gyorson 4., Spándli
Dominik 50 pillangón 3., 200
vegyes 2., 50 gyorson 4., Sipos
Dominik 200 vegyesen 2., 50 háton
és pillangón 3., Reisz Bálint 50
gyorson és mellen 5., Hanics Olivér
50 pillangón szintén 5. helyezést
szerzett.

Sikeresen szerepeltek a harkányi
úszók a vajdasági Zentán rendezett
versenyen is. A Harkányi Diáksport
Egyesület Úszószakosztálya két
aranyérem mellett három ezüst, egy
bronzérmet szerzett a 27 csapat, 250
versenyzőjével lebonyolított megmérettetésen, amelyen a magyarok
mellett szerb, horvát, román, kenyai
és holland versenyzők álltak rajtkőre, tájékoztatott Nemes János
szakosztályvezető.
Részletes eredmények:
Krutek Csenge 50 méter mell 1.,
50 m pillangó 4., Reisz Bálint 50 m
hát 1., 50 m gyors 4., Spándli
Dominik 50 m pillangó 2., 50 m
gyors 2., Sipos Dominik 50 m hát 2.,
Tihanyi Patrik 50 m mell 3.,
Ahmann Bence 50 m pillangó 4.
HDSE

2015. július

Augusztusban
bajnoki rajt
Július 6-án kezdte meg felkészülését a város labdarúgó csapata, immár
ifj. Burgert Ottó vezetőedző irányításával. A gárda az augusztus 16-i
bajnoki rajtig nyolc felkészülési mérkőzést játszik, köztük bosnyák és horvát csapatok ellen.
Az első „élesben” történő megmérettetésre az augusztus 12-i Magyar
Kupa keretében kerül sor, amelyre a
PVSK elleni felkészülési meccsel
hangol rá az együttes.
Az eddig tapasztaltak alapján a jelek
biztatóak, ugyanis a már lezajlott
összecsapások alkalmával, melyeket
magasabb osztályban szereplőkkel
vívtak, nem vallott szégyent a gárda.
XI. JOOLA - Harkány Gyógyfürdő
K u p a N e m z e t k ö z i Ve t e r á n
Asztalitenisz Ranglistaverseny
2015. augusztus 7 - 9.
Augusztus 7. Férfi és női páros
versenyszámok
14.00 Férfi páros minden kategória,
15.00 Női páros minden kategória
Augusztus 8. Férfi és női egyes
versenyszámok


9.00 Ünnepélyes megnyitó
9.15 Férfi egyes V. és VI. kategória, női
egyes I – VI. kategória
10.45 Férfi egyes III. és IV. kategória,
12.45 Férfi egyes I. és II. kategória

Augusztus 9. DC csapatverseny
9.30 Férfi III - IV kategória, illetve női
I. kategória

11.30 Férfi I. és II. kategória
Korcsoportok, kategóriák:
Egyéni, páros: 

40 – 49 éves korig (I. kategória), 50 – 59
éves korig (II. kategória), 60 – 64 éves
korig (III. kategória), 65 – 69 éves korig
(IV. kategória), 70 – 74 éves korig (V.
kategória), 75 év felett (VI. kategória).
DC csapat férfi: 40 - 49 éves korig (I.
kategória), 50 - 59 éves korig (II.
kategória), 60 – 70 éves korig (III.
kategória), 70 év felett (IV. kategória).
DC csapat női: egy összevont
kategóriában.


Felhívás
Tisztelt Harkányi Lakosok!
Július elsejétől a harkányi és a vállalkozói parkoló bérlettel rendelkező személyeknek
lehetősége van kedvezményes siklósi parkoló bérlet vásárlására! A bérletet a siklósi
Parkoló Irodában lehet megvásárolni (2500 Ft/félév). Az ügyintézéshez nem
szükséges forgalmi engedély, csak a harkányi bérlet és valamilyen személyi okmány.
Bővebb információt kaphatnak: Parkoló Iroda 7815, Harkány, Kossuth u.2/A
Telefonszám: 0630-928-6936 E-mail cím: parkoloirodaharkany@gmail.com
Köszönettel: Márton Béla parkoló irodavezető
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(A rendezvény batyus jellegű!)

