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Harkány Város Önkormányzatának
ingyenes havilapja
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Stabil a gazdálkodás

Akciós jegyek a fürdőben

Programnaptár

Nincs hitele az önkormányzatnak és megvannak a fejlesztési
források. Elfogadták a település
2017. évi költségvetését.

Április 28-ig tart a harkányi
lakosok kedvezményes belépő
vásárlási lehetősége a fürdőben, a
300 forintos akció sem maradt el.

A 2017-es év programjai közt
szerepel szabadtéri mozi, éjszakai
fürdőzés, hangfürdő és hagyományos fesztiválok.
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Az egészségház hírei
Kedves betegeink, praxisainkban új betegirányító rendszert vezetünk be.

MIÉRT?
Hogy Ön kellemesebb környezetben,
kényelmesebben, mielőbb juthasson
orvosi ellátáshoz.
Hogy a rendelőben nyugodtabb körülmények között fogadhassuk Önt és
kizárólag az Ön problémájára tudjunk
koncentrálni.
Hogy a váróterembe érve azonnal
jelezhesse nekünk érkezését, és a várakozási idő kiszámíthatóvá váljék.
A várakozási idő alatt fontos információkat oszthassunk meg Önnel.

HOGYAN
MŰKÖDIK?
A rendszer használatához Önnek nem
kell mást tennie, csak gondosan elolvasni a képernyőn megjelenő utasításokat, és a megfelelő válaszokat megérinteni.

HOGYAN KELL
BEJELENTKEZNI?
Ahogy a rendelőhöz ért, a képernyőn
a neve vagy TAJ-száma begépelésével
jelezheti nekünk, hogy megérkezett. Mi
ezt azonnal tudomásul vesszük és szólítani fogjuk. A monitoron megjelenik a
betegek behívási sorrendje és várakozási ideje.
Aki bejelentkező kártyával rendelkezik,
a kártya használatával – gépelés nélkül
– jelezheti érkezését.
A kártya helyes használatához a képernyőn kap segítséget.

Fotó: Kacsúr Tamás

MI EZ A
BEJELENTKEZŐ
KÁRTYA?
A kártya személyes azonosításra
szolgál. A kártya tulajdonosa bármikor, minden nap 0-24 óráig bejelentkezhet interneten vagy telefonközponton keresztül a rendelésünkre és
további szolgáltatásokra jogosult. A
betegkártya egyben I.C.E. (In Case of
Emergency) kártyaként is üzemel. A
kártyakód alapján a mentőszolgálat
vagy bármely egészségügyi ellátóhely
azonnal hozzájut az Ön gyógyításához
szükséges, életmentő adataihoz.

HOL JUTHATNAK
BEJELENTKEZŐ
KÁRTYÁHOZ?
A kártyát a rendelőben kell igényelni.

MILYEN
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKAT
VEHETNEK
IGÉNYBE?
A kártyával jelezheti a váróterembe
érkezését. A kártyával interneten
vagy automata telefonközponton
vagy a várótermi terminálon keresztül időpontot foglalhat a rendelésre.
Az internet segítségével a város bármely pontjáról látható, hogy éppen
hány beteg várakozik nálunk.
Folyamatosan információhoz juthatnak a rendeléssel kapcsolatos
hírekről.A kártya segítségével otthonában feltöltheti vérnyomás- vagy
vércukor értékeit, egyéb adatait,
információit, melyeket a rendelőbe
érve azonnal megoszthat velünk.
És a szolgáltatások folyamatosan
bővülnek: www.erodium.hu
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MÁSFÉL ÉVE STABIL A VÁROS GAZDÁLKODÁSA
Stabil és biztonságos alapokon nyugszik a város gazdasága – derül ki Baksai Tamás polgármester közmeghallgatáson tartott beszámolójából.

„Van
pénz a
számlán”
A 2014. októberi állapothoz képest
– amikor a város bankszámláin
összesen 59 millió forint volt
és ezzel szemben 307 milliónyi
adósság, valamint 160 milliós
folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre – most azt lehet
mondani, hogy tartósan jól és
stabilan gazdálkodik a harkányi
önkormányzat, másfél éve nincs
egyetlen lejárt számlánk sem –
jelezte Baksai Tamás a közmeghallgatáson. Harkány polgármestere hozzátette: a folyószámlahitelt is fel lehetett mondani, nincs
szüksége a városnak hitelre.
Van pénz a számlán
A város folyószámláján jelenleg

is 150 millió forint nagyságrendű
összeg van, ez – a napi működés
biztosítása szerint – jellemzően
140 és 220 millió forint között
ingadozik. Emellett a fejlesztési tartalék, a 300 millió forintos
kormányzati támogatás gyakorlatilag egy az egyben rendelkezésre
áll – fogalmazott a polgármester
a fürdő korábban kapott állami támogatásával kapcsolatban,
hozzátéve: most kezdődött meg
a tervezői és közbeszerzői díjak
kifizetése. Kijelenthetjük, hogy a
harkányi önkormányzat tartósan
450-500 millió forint tartalékkal
rendelkezik, ami finanszírozza a
napi működést és a fejlesztéseket –
szögezte le Baksai Tamás.

Adóbevallás előtt
A megkeresések kiküldésének alapvetően két
oka volt. Az egyik indok az, hogy az idei évtől
kezdődően Harkány Város Önkormányzata
számára is kötelező az adózási rendszert egy új,
központi alkalmazásba – úgynevezett ASP-programba – átállítani. A rendszerátállás kapcsán
át kellett tekintenünk az összes építmény- és
telekadó ügyiratot, amelynek kapcsán számos
esetben hibákat, hiányosságokat észleltünk – tudatta ezzel kapcsolatban dr. Markovics Boglárka.
A másik ok, hogy városunkban 2016. január első
napjától hatályba lépett a helyi adókról szóló
31/2015.(XI.30.) számú rendelet, amelyben változtak illetve bővültek az építményadó valamint a
telekadó mentességi kategóriák, ehhez igazodtak
a bevallási nyomtatványok is. A fentiekre tekintettel kérjük az érintetteket, hogy a rendszerátállás
megkönnyítése és a hibák javítása, hiányosságok

A pályázatokhoz szükséges a
hitel lehetősége
Mint a polgármester is megjegyezte, ha elindulnak a
pályázatok, nem kizárt, hogy
a megvalósításhoz szükséges
lesz hitelt felvenni. A fejlesztésekhez sokszor valamilyen
mértékű önerőt írnak elő, melyet
a városnak saját kasszából kell a
projektre fordítani, csak ezután
jut az elnyert forráshoz. Az
egyes pályázatok akár Harkány
éves, milliárdos nagyságrendű
költségvetésének nagyságrendjét
is elérhetik, az ehhez szükséges
önerő rendelkezésre áll. Azonban
a pályázatok utófinanszírozásúak,
így a beruházásokat előre meg
kell finanszírozni, melyekhez
szükséges lesz folyószámlahitelt
felvenni a napi működés zavartalanságának biztosítása érdekében,
melyet végső soron állami jóváhagyással lehet csak megtenni.

Az elmúlt napokban találkozhattunk a postaládánkban azzal az adóbevallások benyújtására vonatkozó
megkereséssel, melyet az önkormányzat építmény- és
telekadó tárgykörben küldött.
pótlása érdekében működjenek együtt hivatalunk
adóirodájával – tette hozzá a város jegyzője.
Az iroda munkatársai ügyfélfogadási időben is rendelkezésre állnak; tájékoztatást adnak, és igény esetén
segítséget nyújtanak a nyomtatványok kitöltésében is.
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KÖZMEGHALLGATÁS
A januárban megtartott közmeghallgatásról előző lapszámunkban ismertettük Marosi András, a fürdő igazgatósági
elnökének tájékoztatóját. A fürdő vezetésének terveit követően rövid beszámolót hallhattunk a hivatal jegyzőjétől és a műszaki osztály vezetőjétől a 2016-os évről. A folytatásban Baksai Tamás polgármester ismertette
a város anyagi helyzetét, amit külön írásban közlünk. Az est második részében a képviselők is tájékoztatták a
nagyérdeműt, majd lakossági kérdésekre került sor.

Változások a hivatalban
Dr. Markovics Boglárka jegyző a közmeghallgatáson
elmondta, a korábbi évhez hasonlóan három osztállyal
működött a hivatal 2016-ban. A műszaki osztályt Albrecht Ferenc irányította, a pénzügyi osztály vezetésével
2016-ban Urmankovics Ágotát bízták meg, míg az igazgatási osztályt vezető Dr. Lázár-Bognár Bernadett anyai
örömök elé néz és az idei évben veszi át feladatait dr.
Hohner Éva. A 2016-os évben 28 fővel működött a hivatal. A jegyző kiemelte, a munkaerő-vándorlás igen magas, a tavalyi évben a dolgozók egynegyede cserélődött.
Mindezek mellett az ügyiratok száma 30 százalékkal
nőtt a korábbi esztendőhöz képest. A 2016-os évben
számos jelentős feladata volt az önkormányzatnak. Így
egyebek közt 18 pályázat előkészítésében vettek részt
a hivatal munkatársai, emellett ellátták a testületi ülések
és bizottsági ülések előkészítésének feladatait, a testület
25 alkalommal ülésezett, 26 rendeletet alkottak. Fontos,
hogy a folyamatos jogszabályi és egyéb változások miatt
az önkormányzati rendeletek fele napjainkra megújult.

Sikeres pályázatok
A közmeghallgatáson a 2016-os évről szóló
beszámolóban Albrecht Ferenc, a műszaki osztály
vezetője ismertette a benyújtott és a nyertes pályázatokat, valamint a városban végbement önerős fejlesztéseket. Utóbbi kapcsán kiemelte a járda- és útfelújítási
programot, melynek keretében 18-20 millió forint
összegben hajtott végre a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. beruházást. Kiemelte a fürdő előtti szakaszt, a
virágosítást, az iskolában végbement felújításokat és a
parkoló kialakítását. Az önkormányzat ezen felül külsős
cégektől is rendelt fejlesztéseket, beruházásokat. Ilyen
volt többek közt az iskolai konyha felújítása, a hegyi
utak aszfaltozása, a művelődési ház és sportcsarnokban
végbement felújítások. Ezek közel hatvanmilliós beruházást jelentenek. A tavalyi évben kilenc közbeszerzést bonyolított le az önkormányzat és 18 benyújtott
pályázattal bír, valamint a januári közmeghallgatás
idején további öt pályázat előkészítése volt folyamatban. Albrecht Ferenc kiemelte, a 2016-os év sikerességét
jelzi az év végén megítélt egymilliárdos fürdőfejlesztési
forrás. Ezen túl a hegyi utakra 5,8 milliót, az önkormányzati ASP-rendszerre 7 millió forint támogatást nyertek.
A beszámolóban kitért a már benyújtott, de még el nem
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bírált pályázatokra is, megemlítve a sportcsarnok energetikai pályázatát, az IPA program keretén belül a Zsigmondy
sétány ősparkjának tervezett megújítását, amelyre a Zöld
Város elnevezésű programban is pályáztak. A „Gyógyhelyek fejlesztése” pályázatban pedig az egykori “muslinca
sor” helyén új fogadóépületet alakítanának ki a fürdő
főbejáratánál. IPA pályázatot nyújtott be a hivatal a város
akadálymentesítésének programjára és az általános iskola
is élni kíván az IPA által nyújtott lehetőségekkel. TOP-os
pályázat keretében nyújtott be a hivatal forrásigényt az
Ady Endre utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésének
átépítésére, egy körforgalom kialakítására. Szintén TOPos kiírásra nyújtott be az önkormányzat pályázatot
napelempark megépítésére. Mindezek mellett szemléletformáló pályázatokat is benyújtottak a művelődési ház
és könyvtárral közösen, valamint tervbe vették egy új,
150 négyzetméteres játszótér megépítését. A nemzetiségi
önkormányzattal közösen táborra és nyelvtanfolyamra
pályáztak. A terehegyi városrészre vis major pályázat van
folyamatban, a külterületi utak további felújítását is tervezi az önkormányzat, 120 milliós beruházás keretében.

Képviselői beszámolók
A közmeghallgatás folytatásában a képviselő-testületi
tagok értékelték a 2016-os évet. Elsőként Éva Ferenc
adott tájékoztatót az idegenforgalmi adók és a vendégéjszakák alakulásáról. Országos statisztikára hivatkozva
5-10 százalékos turistaforgalom emelkedésről számolt be,
Harkány viszonylatában pedig 359 470 vendégéjszakát
regisztráltak a szállásadók 2016-ban. Ebből 209 313
adóköteles vendég volt a tavalyi évben, ami 90 004 590
forint befizetett idegenforgalmi adót hozott. Ez a korábbi
évhez képest magasabb vendégéjszakát és befizetett adóforintokat jelent. Éva Ferenc kiemelte, hogy az adófizetési
morálon van még mit javítani, annál is inkább, mert a befizetett idegenforgalmi adót az állam kiegészíti, így minden
egyes befizetett összeg a dupláját éri az önkormányzat
számára. Ebből az összegből a város a turisták szempont-
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jából fontos fejlesztéseit generálják a hivatalban.
Kiss-Kálmán Éva képviselő a közmeghallgatáson elmondta, hogy a város idősebb lakossága számára
karácsonyi ajándékkal kedveskedett az önkormányzat,
valamint a rászorult családok számára tűzifát biztosított.
Beszámolójában kitért arra, hogy a lakosság ne égessen
hulladékot a téli tüzelési időszakban, mert az nagyban

károsítja környezetünket. A képviselő kiemelte továbbá,
hogy az általa kezdeményezett baba program nagyon
sikeres és a tavalyi évben a női unió is konferenciát
tartott a városban.
Márton Béla képviselő beszámolt a parkolóiroda munkájáról, a tavalyi év adatai alapján. A képviselő azzal
kezdte, hogy nem okozott osztatlan sikert a városban a
parkolási zónák kibővítése, de a bevételek önmagukért
beszélnek. Amint kiemelte, a tavalyi évben a bevételek
meghaladták az ötvenmillió forintot, amelyből harmincmillió forint nyereség származott. Sem a tavalyi
évben, sem idén nem emelkedtek a parkolási díjak. A
harkányi lakosoknak évi 4000 forintért biztosítanak
bérletet, amellyel Siklóson is kedvezményes bérlet
vásárlásra jogosultak. A parkolóiroda vezetője kiemelte, harkányi embereket alkalmaznak az irodában,
ezáltal helyben sikerült munkahelyeket teremteni. A
képviselő kiemelte, minden hétfőn fogadóórát tartanak
a képviselők, ahogy a polgármester és az alpolgármesterek is minden héten tartanak fogadóórákat.
Felhívta a lakosság figyelmét, hogy ezen alkalmakkor
várják a lakosságot és igyekeznek segíteni a felvetések
kapcsán.
A képviselői beszámolót Monostori Zsolt képviselő
zárta, aki kiemelte a tavalyi év beruházásai közül a
fürdőben megvalósult csúszdaparkot. Amint elmondta, igyekeztek olyan csúszdaparkot megépíteni, ami
egyedülálló az országban, mivel meleg vízzel működik,
így kora tavasszal ki tud már nyitni és az ősz során
is tud üzemelni. A csúszdapark megépítésekor több
korosztály igényeit igyekeztek kielégíteni, családi
csúszdával és a fiatalok számára is terveztek élményt
jelentő csúszdákat. A megvalósult beruházásnak
köszönhetően már a tavalyi évben megnőtt a fürdő
bevétele és látogatottsága.

Az est zárásaként a lakossági kérdések következtek.
Felmerült, hogy lesz-e télen is „úszható” medence, a
megítélt támogatások arányai hogyan oszlanak meg a
kormány és az európai uniós bontásában, a közösségi
oldalon működő „Harkányi Hírek” oldal tulajdonosa
kicsoda, illetve szóba került az a konzorcium, amelynek
egyik tagja a polgármester.
A válaszok során Marosi
András, a fürdő elnökigazgatója elmondta, hogy
reményeik szerint 2018
második felében már a
felújított strandon tudják
fogadni a vendégeket. A
további kérdésekre Baksai Tamás polgármester
elmondta, a kormány
az elmúlt három évben
minden év végén juttatott
támogatást. Hozzátette,
uniós forrás nem áll rendelkezésre fürdő fejlesztésre, így csak a kormánytól
tudnak fürdőfejlesztésre
forrást nyerni. A közösségi
portálon megjelenő tartalmakért a hivatal nem vállal
felelősséget, hisz ezen a portálon névtelenül, álnevek
mögé bújva is lehet posztolni. Ezzel ellentétben ő és
a képviselő-testület mindenért vállalják a nevüket és
személyüket. A polgármester kiemelte, hogy többek
közt ahhoz is vállalja a nevét és személyét, hogy a
polgármestersége előtt a vállalkozói szférában dolgozott és büszke arra, hogy egyetlen céget sem buktatott
be. Úgy fogalmazott, a polgármesterség ciklusokra szóló
megbízatás, aminek a folytatásáról még nem döntött, de
lehet, hogy nem is választják meg. A polgármesterség
után is van élet, és azt ő a magánszférában dolgozva
képzeli el. Feltette a kérdést, miért nem alakíthat céget
úgy, hogy ennek a cégnek a harkányi önkormányzathoz
semmi köze, és építőipari tevékenységet nem folytatott
a múltban és a jövőben sem. Hosszú távon továbbra is
vállalkozásaiból kíván megélni.
Az est folyamán kérdés érkezett még a gépállomás
területével kapcsolatos ingatlancseréről, valamint a
fürdővel kapcsolatban az egységes arculat bevezetéséről. Válaszul Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy a csereszerződés kapcsán az önkormányzat a
hatályos jogszabályokat betartotta. Ezzel kapcsolatban
részletesen tájékoztatta a lakosságot a csere ügymenetéről, kiemelte, hogy elsősorban ingatlanokat szerettek volna adni a gépállomás területéért. Marosi András a fürdő részéről elmondta: az egységes arculatról
először a fürdő területén lévő vállalkozókkal szeretne
egyeztetni. A rendőrség vizsgálatokkal kapcsolatban
Baksai Tamás polgármester elmondta, nincs félnivalójuk,
inkább szomorú azért, hogy az idejük nagy részében
rendőrségi vizsgálatokra kell járniuk, ahelyett hogy
munkájukat végezhessék. Méltatlan Harkányhoz, hogy
névtelen oldalakon koholt vádakkal, hazugságokkal
feszítik a lakosságot.
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A HARKÁNYI GYÓGYVÍZ SEGÍTET T
Évről évre találkozunk harkányi babákkal, családokkal, orvosokkal, akik a születés csodáját köszönhetik a kórház
gyógyvizére épülő kezeléseknek. Egy blogon az alábbi bejegyzést találtuk:

„Nézze csak!” – fordítja felém a doki
a monitort, én meg nézem-nézem, és
hiszem is, meg nem is”

– írja Tünde, aki négy év
sokadik lombikprogramja után
a harkányi kezelést követően azonnal teherbe esett és
meggyőződése, hogy ebben a
harkányi víz volt segítségére.

Nagyon sok tanulságot le lehet vonni a történetemből, mindenki a magáét.
Persze minden meddőségi történet más és más, mások az okok, a környezet, a sikerhez vezető út – vallja Tünde, majd folytatja: biztos vagyok
abban, hogy nálunk a harkányi kezelés és a pszichológus segítsége kellett
ahhoz, hogy megfoganjon a baba. Senkinek nem tanácsolnám, hogy hagyja abba a lombik-kezelést, de biztos vagyok benne, hogy ez a két kiegészítő kezelés rengeteget segít. A harkányi kórházat már vissza is hívtam, és
elújságoltam a doktor úrnak a jó hírt – nagyon boldog volt ő és a nővérkék is. Remélem, hogy a történetemmel talán egy picit segítek azokon a
nőkön, akik hasonló szituációban, élethelyzetben vannak. Nem szabad
feladni, nekünk három és fél év után sikerült, úgy, hogy minden egyes orvos azt mondta, hogy mindketten egészségesek vagyunk – és mégis ennyi
ideig tartott. Kívánok mindenkinek sok erőt, pozitív energiát, és támogató
családot, barátokat ehhez az embert próbáló úthoz!

Jegyárak és harkányi kedvezmények
Nem marad el a téli háromszáz forintos akció, valamint fél áron lesz a (teljes árú) belépőjegy a harkányiak számára
2017. április 28-ig a harkányi gyógyfürdőben. A kedvezményekről testületi ülésen döntöttek a város képviselői.

Megvannak a belépők
árai is
A strandfürdőbe váltott teljes árú
belépő idén 1990, míg a kedvezményes, diákoknak szóló jegy 1750
forint lesz. Nyári estéken, a nyitvatartás utolsó két órájára 750 forintért
mehetünk strandolni. A csúszdára
ebben az évben nem kell külön jegyet venni. A gyógyfürdő teljes áron
2990, míg kedvezményesen – diákok
és nyugdíjasok számára – 2200 forintért látogatható.
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Február elseje és április 28-a között a korábbi években megszokottakhoz hasonló feltételekkel, 300 forintért látogathatják a fürdőt a
harkányiak. A kedvezményes belépőt lakcímkártyájuk felmutatásával kérhetik az állandó helyi lakosok. A fürdő és az önkormányzat
között létrejövő megállapodás értelmében a kedvezményes időszak
alatt a belépő árát az önkormányzat egészíti ki, 300 ezer forintos
keret erejéig. A képviselő-testület szintén a harkányi állandó lakosok részére szavazta meg azt a fürdőigazolvánnyal igénybe vehető
50 százalékos belépési kedvezményt, amit a gyógy- és strandfürdőben egyaránt igénybe lehet venni. Korábban ennek a kedvezményes időszaknak meghatározott volt a lejárata, de a normál árú jegy
kedvezményes, fél áron megvásárlási lehetősége ezúttal visszavonásig érvényes. Dr. Markovics Boglárka, Harkány jegyzője közölte:
a fürdővállalat bevonásával a későbbiekben azt is megvizsgálják,
hogy a külön igazolvány kiállítása valóban szükséges-e, vagy a
féláras kedvezmény igénybevételéhez – a téli belépőhöz hasonlóan
– elegendő lenne-e a lakcímkártya felmutatása.
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Fotó: Kótány Jenő

forrás: harkanyihirek.hu
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Fotó: Kacsúr Tamás
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Fotó: Kótány Jenő
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A CSÖKKENŐ NORMATÍVÁK
NEM KEDVEZNEK HARKÁNY
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
Harkány képviselő-testülete legutóbbi ülésen egyhangúlag elfogadta a
város idei költségvetését. Az egyensúlyba hozott gazdálkodás amellett,
hogy komoly megszorításokra is kényszerül, jelentős tartalékokat is
felsorakoztat.

Harkány 2017-es
évi költségvetését
az idegenforgalmi
adó kiegészítésének
csökkenése nem érinti kedvezően, az idei
év gazdálkodásából
ez mintegy 52 millió
forint kiesést jelent
– mutatott rá Baksai Tamás arra a
kormányzati döntésre, miszerint a
beszedett idegenforgalmi adó minden egyes forintját az állam ezentúl
nem 1,55, hanem 1 forinttal egészíti
csak ki.
Csökkent a zöldfelületek karbantartási normatívája is, mely az
előző évhez képest 16,4 millió
forinttal lett kevesebb. A központi költségvetés nem biztosított
forrásokat a kötelező béremelések
többletkiadásainak fedezetéhez sem
– foglalta össze a polgármester.
Ez jelentkezik mind az önkormányzatnál, mind az önkormányzat által
működtetett szolgáltatásoknál –
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mint például a családsegítő szolgálat vagy a gyermekjóléti ellátás,
de a hétvégi és éjszakai háziorvosi
ügyelet kérdésénél is feladatot
jelentett. Ha ezeket a tételeket
összeadjuk, az a kép rajzolódik ki,
hogy nagyságrendileg százmillió
forintról kellett gondoskodni a
költségvetés tervezése kapcsán,
amit más forrásból kell előteremteni a bevételek növelése vagy
megtakarítások elérése révén –
fogalmazott Baksai Tamás. Az adók
mértékének nem, de a beszedés
hatékonyságának növelésére
kértem intézkedési tervet a jegyző
asszonytól – tette hozzá.
A legnagyobb tétel a Harkányi
Városgazdálkodási Zrt. támogatási
normatívájának csökkentése,
ahol 20 millió forinttal kevesebb
szerepel.
Nagyon feszes gazdálkodást kell
követnünk a 2017. évben. Jelenleg a költségvetés egyensúlyban
van – szögezte le Baksai Tamás.
Mint jelezte, a beadott és nagy
valószínűséggel 2018-as évre is
átnyúló pályázatok önerőivel
biztos lábakon áll a város, míg
ugyanez meghatározza a jövő évi
költségvetés jelentős hányadát
is. A pályázati kiadásokkal kapcsolatban bejelentette: a Magyar
Kézilabda Szövetséghez benyújtott
pályázat kedvező elbírálásának
köszönhetően hamarosan megújul a
sportcsarnok teteje.
Urmankovics Ágota, a pénzügyi
osztály vezetője a testületi ülésen
jelezte, a kiadási oldalon megjelent
a Ságvári üdülőtelep szennyvízhálózatának kiépítése, mely 8
millió forint lakossági hozzájárulás
mellett jelentős összegű önerős
beruházás. Mint megjegyezte,
szociális támogatás gyanánt 17,3
millió forintot kap a város, melyből
15 milliót három területen – házi
segítségnyújtás, családsegítő és
gyerekjóléti szolgálat – a villányi
társulásnak kell átadni. A fenn-

maradó összeg nem volt elég a
települési támogatások 8 milliós
igényének kielégítésére, más
sorból kellett azt kigazdálkodni.
A rendezvényekhez kötődően a
Harkányi Szabadegyetemet emelte
ki, az azt rendező alapítvány 1,5
millió forint hozzájárulást kap idén
az önkormányzattól.
Éva Ferenc képviselő, a pénzügyi
bizottság vezetője ismertette: az
állami normatíva közel százmillió
forintos hiányként jelentkező
megnyirbálása, valamint a kiadási
és bevételi oldalak mérlegelése
mellett bizottsága is elfogadásra
javasolta a költségvetést.

Iskolai hírek
A Kitaibel Pál Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola zeneiskolás, hegedű
tanszakos növendékei: Keczeli-Mészáros Anna és Szabó
Lili Petra elnyerték az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
megbízásából meghirdetett
“Nemzet Fiatal Tehetségeiért
Ösztöndíj” támogatását, amit
hangszervásárlásra fordíthatnak. A fiatal tehetségek a
támogatásról szóló dokumentumaikat február 6-án
vehették át Budapesten a
minisztériumban rendezett
gála keretében.
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Többdimenziós Művek Múzeuma
Nyitva:

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

Harkány,
Szent István u. 40.

Nagyon különleges,
egyedülálló élményben
volt részünk a
csodálatos
alkotások révén.
Dorcsinecz Jánosné Gyuláról
és Balla Lászlóné Bánrévéről
2017. január
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Úszás – Busó Kupa
A Harkányi Diáksport Egyesület úszói sikeresen szerepeltek – 4 arany, 12 ezüst, 15 bronzérem elnyerésével
– a február első napjaiban Mohácson megrendezett versenyen. A megnyert érmek azért is számítanak
kiemelkedőnek, mert még csak a felkészülési időszak elején tartanak a versenyzők.

Eredmények, 33 méter:

Eredmények, 66 méter:

Boros Alíz: gyors 1., hát 2., mell 3.
Várnai Petra: gyors 2., mell, hát 3.
Fedelevits Lora: gyors 3., hát 6.
Kuszinger András: gyors 3., hát 4.
Ábel Gergő: gyors 5., hát 6.
Kuszinger Márton: gyors 5., hát 6.

Reisz Bálint: gyors, pillangó 1., mell, hát 2., 133 méter vegyes 2., Spándli
Dominik: gyors 1., hát, pillangó 2., mell 3, 133 m vegyes 2., Sipos Dominik:
hát, pillangó 2., gyors 3., 133 m vegyes 2., Fischer Barnabás: gyors, mell,
hát 3., Ahmann Bence: gyors 3., mell 4., Fekete Zalán: gyors, hát, mell 4.,
Kuszinger Áron: hát, pillangó 5., Weimar Ádám: hát 6., Lukács Luca: háton 5.,
mell 6., Tihanyi Patrik: gyors, mell, hát 3., 133 m vegyes 3. A 4x66 méteres
fiú váltó: Fischer, Sipos, Spándli, Fekete: 2.

Sikeres pályázat a kézilabdának köszönhetően
A harkányi kézilabdacsapat a Dél-Dunántúl legeredményesebb együttese a megyei bajnokságokat összevetve –
vallja a szakosztály elnöke, Molnár Antal, aki elmondta: az elmúlt 12 évben mindig dobogón végeztek a megyei
bajnokságban. Többször előfordult, hogy elsőként fejezték be a küzdelmeket, de a magasabb osztályt nem tudták
vállalni, mert sem az anyagiak, sem az utánpótlás nem tette azt lehetővé. A 2016/2017-es szezonban jelenleg a
második helyet foglalják el a tabellán. A június végével záruló bajnokságban tíz mérkőzés van hátra, de bízik abban, hogy ennél hátrább nem igen végezhetnek. A téli szünetben sok a sérült és páran gondolkodnak a befejezésen,
de érkeztek új játékosok is. Várnai Csaba Mecseknádasdról, Tóth Dávid pedig Nagyatádról érkezve erősíti a tavaszi
szezonban a fürdővárosi alakulatot. A szakosztály elnöke úgy fogalmazott, hogy jelenleg együttműködési megállapodásuk van a Siklósi Pelikánnal az utánpótlás és a gyermek kézilabda kapcsán, mivel ott adottak az edzői feltételek és a gyereklétszám a korosztályos szerepléshez. A harkányi kézilabda utánpótlás problémáját az is nehezíti,
hogy a fiatal játékosok NB II-ben
vagy magasabb osztályban szereplő klubot választanak további fejlődésük érdekében, nem a megyei bajnokságban
szereplőket, illetve a középiskolás korú kézilabdások a tanulmányaik helyszínén keresnek maguknak együttest.
Jó hír viszont, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség is értékelhette az elmúlt éveket, mert sikerrel szerepelt az a
pályázat, amit az önkormányzat nyújtott be a szövetséghez a sportcsarnok felújítása érdekében. 18.351.072.- Ft-ot
nyert a város, ennek 30%-a önrész, ami 5.505.322.- Ft. Ezzel a polikarbonát cseréje (sötétebb színre), a körülötte
lévő bádog cseréje, az emeleti ablakok fóliázása, illetve a földszinti bejárat melletti illemhelyiségek korszerűsítése
valósul meg.
Ennek hatására megoldódik az évtizedes problémára visszanyúló beázás, eltűnik a játékot zavaró emeleti és tetőtéri zavaró fény jelensége, illetve az ötrétegű polikarbonátnak köszönhetően a csarnok hőszigetelése a tavalyi
felújításnak is köszönhetően százszázalékos lesz.

Szép siker a nyitányon

MINŐSÉGI HASZNÁLT

RUHAVÁSÁR

Fölényesen verte a Harkány a Mohács csapatát február 16-án a helyi sportcsarnokban. A fürdővárosi gárda már az
első félidőben elhúzott (18 : 12), majd a második játékrészben tovább növelte előnyét. A végeredmény: Harkány –
Mohács 31 : 22

TAVASZI RAJT A FOCIPÁLYÁN
Március 5-én veszi kezdetét a labdarúgó bajnokság tavaszi
szezonja. A megyei I. osztályban szereplő fürdővárosi csapat
az ősszel az utolsó helyen fejezte be a küzdelmeket. Amint azt
Horváth József, a Harkányfürdő SE elnöke elmondta, bíznak a
jobb szereplésben a tavasz folyamán. A csapattól a téli átigazolási szezonban távozott Hőnyi Tamás Siklósra, Végh József
Drávaszabolcsra, és Dalidi Armend a horvátországi első osztályú Cibalie játékosa lett. Az érkezők közt van Sztojka Norbert Drávaszabolcsról, Polczer Viktor Dinnyéről és Harai Huba
Nagytétényből. A klubelnök hozzátette, az idei bajnokságban
szeretnék lefektetni az alapokat egy jobb folytatás reményében,
azonban komoly szponzorok nélkül nagyon nehéz a játékosokat
megtartani és újakat igazolni. A TAO-s pályázatnak köszönhetően az idei évben cserélik a focipálya körüli kerítést. Horváth
József egyúttal köszönetét fejezte ki a Harkányi
Gyógyfürdő Zrt.-nek, a Polinatrade és a
Carmeuse Kft.-nek és a Krinor Bt.-nek
a felajánlott TAO-s támogatásokért.
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GyóGyfürdő napijeGy
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Állandó harkÁnyi lakcímmel rendelkezőknek

Az akció április 28-ig érvényes, kortól függetlenül, lakcímkártya felmutatása esetén.
Más akciókkal,harkÁnyi
kedvezményekkel
össze nem vonható,
elővételre nem váltható.
Állandó
lakcímmel
rendelkezőknek

GyóGyfürdő napijeGy

Az akció április 28-ig érvényes, kortól függetlenül, lakcímkártya felmutatása esetén.
Más akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonható, elővételre nem váltható.

Állandó harkÁnyi lakcímmel rendelkezőknek

Az akció április 28-ig érvényes, kortól függetlenül, lakcímkártya felmutatása esetén.
Más akciókkal, kedvezményekkel össze nem vonható, elővételre nem váltható.
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facebook.com/harkanygyogyfurdo
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HIRDESSEN HARKÁNY

KÖZTERÜLETEINEK REKLÁMHELYEIN!
RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!
Kedvezményes év
eleji bérleti díjak:
hirdetőoszlopokon,
buszmegállókban,
sörpince tetején,
focipályán,
műfüves pályán.

HIRDESSEN A HARKÁNYI HÍREKBEN!
harkányi hírek

Egész oldal – bruttó 40.000 Ft
Negyed oldal – bruttó 15.000 Ft
Fél oldal – bruttó 20.000 Ft
1/8 oldal – bruttó 7500 Ft
Az éves megjelenés megrendelése esetén 15% kedvezményt adunk.
2017. január

HIRDETÉSFELADÁS: HARKÁNY, MŰVELŐDÉSI HÁZ

