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Elfogadták a város idei költségvetését
Óvatos, a bevételi és kiadási
oldal tekintetében is reális,
racionális költségvetést fogadott
el február 3-i ülésén a város
képviselőtestülete - tájékoztatta a
Harkányi Híreket dr. Markovics
Boglárka jegyző.
Mint megtudtuk, mindez azt
jelenti, hogy a bevételi oldalon csak
olyan források szerepelnek, amelyek megvalósíthatók. Az esetlegesen befolyó, egyéb, nem tervezett, például ingatlanértékesítésből származó bevételi összegek így már a fejlesztési forrásokat
bővíthetik.
A kiadási oldal esetében bármennyire is igyekeztek takarékosságra törekedni, a régebben
keletkezett kötelezettségeket ez
évben teljesíteni kell, ez a tényező
sok kötöttséget jelent az önkor-

mányzat idei mozgásterében. Erre
tekintettel most különösen fontos;
és a városvezetés kiemelt feladata
kell, hogy legyen a költségvetési
fegyelem betartása.
Mindent összevetve, amenynyiben az idei évben sikerül teljesíteni a tervben foglaltakat, úgy
az önkor-mányzat még kedvezőbb
költségvetési alaphelyzetről vághat
neki a kövező esztendőnek.
Arról is tájékoztatott, hogy elindult egy roppant fontos tervezési
folya-mat, amely a város jövőjét
jelen-tősen befolyásolja majd, és
amelynek célja az integrált településfejlesztési stratégia megalkotása. A dokumentumot egy
széleskörű partnerségi egyeztetés
alapozza meg, amelynek során
lehetőség lesz a városban élő
lakosság, a civil- és gazdálkodó
szervezetek, egyházak vélemé-

nyének kikérésére is. A stratégia –
és az annak alapján módosításra
kerülő rendezési terv, illetve helyi
építési szabályzat – alapdokumentuma lesz az önkormányzat
2014-2020-as tervezési ciklusban
beadandó pályázatainak.
A településen élőket érintő fontos, aktuális kérdéseket illetően, dr.
Markovics Boglárka elmondta,
jelenleg előkészítés alatt van a
város új szociális rendelete, amely
tartalmazza majd az új típusú
települési támogatások formáit, a
jogosultsági részletszabályokat
valamint azok igénylésének eljárásrendjét.
Az új szociális rendelet – melyet
várhatóan február végén fogad el a
képviselőtestület - minden részletre
kiterjedően az újság márciusi számában lesz olvasható.
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Harkányi Gyógyfürdő - csak a konkrétumokról
érdemes beszélni
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatói posztján 3 hónappal
ezelőtt történt meg a legutóbbi
személycsere. Az elmúlt időszakban a fürdő jelentősnek mondható
változásokon ment át, annak ellenére, hogy ezek a változások külső
szemmel nézve még nem láthatóak.
A legfontosabb, hogy az önkormányzat és a fürdő között egy, a
korábbiakban nem tapasztalt szoros
és eredményes együttműködés jött
létre, ennek eredménye volt a két
intézmény közötti tartozásállományok felszámolása. A fürdő felé
fennálló további tartozások mértéke folyamatosan csökken, év
végéig ezeknek a jelentős része
meg kell hogy szűnjön bevételhez
juttatva az intézményt.
Január elsejétől egy pontos, megkerülhetetlen és törvényi előírásoknak maximálisan megfelelő,
széles körben használt integrált
gazdasági, gazdálkodási és ügyviteli szoftver bevezetését valósították meg. Ezzel a fürdő könyvelése
és számlázási rendszere biztos
informatikai hátteret kapott. Az új
rendszer hatékonyabb költséggazdálkodást és bővebb információelérést tesz lehetővé a tulajdonosok és a felhasználók számára.
Új szoftver került bevezetésre a
munkaügyi részlegen is, ami munkaügyi nyilvántartásra, bér- és TB
számfejtésre egyaránt alkalmas. A
program lehetőséget biztosít a
szabadságok (napban és órában) és
az eltartottak nyilvántartására.
Figyeli a törvényi változásokat,
egyszerűbbé teszi a be- és kiléptetéseket, továbbá munkavállalóink számára áttekinthető
információkkal szolgál a távollétek, bérelemek, levonások tekintetében.

A fürdő személyi állománya
jelentősen nem változott. A tulajdonosi egyeztetések értelmében a
februárral megüresedett gazdasági
igazgatói pozíció nem kerül betöltésre, azt a vezérigazgató látja el
egy személyben, külön díjazás
nélkül. Munkáját Borsos Attila
nemrégiben kinevezett főkönyvelő
segíti. A főmérnöki és a szolgáltatási igazgatói pozíciók betöltésére pályázat került kiírásra, és
rövidtávon a gyógyászati részleg
vezetése is betöltésre kerül.

A fürdő vezetése a lehetőségekhez mérten, továbbá figyelembe véve az egyes részlegek igényeit, megkezdte a már korszerűtlen,
elöregedett gépeinek ütemezett
cseréjét. Első körben régi-új helyre
költözött a wellness és spa szolgáltatási egység, ide új kezelőágyak
kerültek beszerzésre. Sikerült a
költségtérítéses masszázs, köpöly,
száraz szénsav és egyéb kezeléseknek helyet biztosító tér dekoráció
általi megszépítése is. Már megér-

kezett az új pedikűrös szék és a
szolgáltatás szintén új helyre kerül
át a megfelelő környezet biztosítása
végett. Már megindult a fizioterápiás helyiség kezelőágyainak
csereprogramja is, sokkal esztétikusabb és kényelmesebb, az
elvárásoknak megfelelő favázas
kezelőágyak kerülnek megvásárlásra. A kezelés színvonalát elsősorban a fizioterápiás készülékek
cseréje tudja biztosítani, első körben már megrendelésre került egy
nagyértékű, kombinált terápiás
egység. A fürdővezetés célja, hogy
ettől az évtől kezdődően folyamatosan, elsősorban saját erőből a
kezeléshez használt készülékek
megújuljanak.
Sokak várják már a lepke medencéhez kapcsolódó felújítási munkálatok megindulását is, nekik is jó
hírrel tud szolgálni a fürdő. Az
önkormányzat képviselőtestülete
beszerzési eljárás keretében kiválasztotta azt a tervező céget, mely a
terveken kívül elkészíti a beruházás
pontos forgatókönyvét, költségvetését és meghatározza a beépítendő
anyagok minőségi követelményit.
A kivitelező kiválasztása ezen dokumentumok alapján fog rövidesen
megkezdődni közbeszerzési eljárás
keretében. A terv az, hogy június
közepére, de legkésőbb a Fürdőfesztiválra a már felújított medence
maradéktalanul a fürdőzők rendelkezésre álljon.
A fürdő népszerűsítése folyamatos, akciók sokaságával várják
hétről-hétre Harkány és más települések lakosságát. Remélik, Önt is
hamarosan vendégül láthatják és
szolgáltatásaikkal hozzájárulhatnak egészségének megőrzéséhez, betegségének gyógyításához.
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei
A pikkelysömör tüneti kezelése a Harkányi
Gyógyfürdőkórházban
2015. május 6-án megrendezésre kerül
„A pikkelysömör tüneti kezelése a
Harkányi Gyógyfürdőkórházban”
címmel szabadon választható elméleti
kreditpontos továbbképzés
szakdolgozóknak (20 pont), melyen az
intézmény alkalmazottjai ingyene-sen
vehetnek részt. A jelentkezési határidő
2015.04.30. Külsősöknek a részvételi
díj 3500 Ft, mely a helyszí-nen, a
regisztráció során kerül kifize-tésre.
Szakmacsoportok, amelyeknek a
képzés akkreditálásra került:
1. Felnőtt ápolás és gondozás; 4.
Laboratóriumi diagnosztika; 5. Képi
diagnosztika; 6. Általános és
elektrofiziológiai asszisztencia; 9.
Mozgásterápia és fizioterápia; 11.
Szülészeti ellátás; 12. Védőnői ellátás;
15. Rehabilitációs és életvezetést
támogató; 16. Dietetika

Szakmai program
13.00 – 14.00 Regisztráció
14.00 – 14.20 A pikkelysömör
k e z e l é s e a H a r k á n y i
Gyógyfürdőkórházban – Dr. Jagicza
Anna – Bőrgyógyász szakorvos
14.20 – 14.40 Életminőség és
költségek a közép – és súlyos fokú
pszoriázisos betegek körében – Wéber
Valéria – diplomás ápoló
14.40 – 15.00 Az ápoló szerepe a
pikkelysömör tüneti kezelésében hollisztikus ápolás - Lőrinczné Mikó
Gabriella – diplomás ápoló
15.00 - 15.20 A pikkelysömör
szövődményes formái és kezelése arthritis psoriatica - Dr Tóth Andrea reumatológus szakorvos
15.20 – 15.50 Kávé szünet. Igény
szerint a kórház bemutatása.

15.50 – 16.10 A pszichés vezetés
fontossága psoriasisos beteg életében Dr Jakabné Zeley Erzsébet pszichológus
16.10 – 16.30 Diéta tippek –mit
egyenek a pikkelysömörös betegek –
Jeneiné Harsányi Anikó - dietetikus
16.30 – 16.50 Magyarországi
pszoriázis szervezetek – Balogh István
- Magyarországi Pszoriázis Klubok
Egyesületének elnöke
16.50 – 17.10 Tesztírás
Jelentkezés és további információ:
Balogh Nikolett – minőségirányítási
vezető
E-mail cím:
minosegiranyitas@harkanykorhaz.hu
Tel.: +36/72/580-900/846
Fax:72/580-949
Levelezési cím: 7815 Harkány, Pf. 15.

Készülődés az Utazás
Kiállításra

Előadások
betegeknek

A kórház kommunikációs-marketing csoportja és a Harkány Turisztikai
Egyesület közös erővel készül a 2015. február 26. – március 1. között Budapesten
a HUNGEXPO-ban megrendezésre kerülő Utazás Kiállításra. A projekt része a
Gyógyfürdőkórház új, szállodai színvonalú szárnyának fotózása is, melyből egy
képet már most is megmutathatunk.
Fotó: Radnai Ákos

A Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház 2015. február 10től szeretettel várja betegeit a minden
kedden és csütörtökön 14.00 órakor
megrendezésre kerülő tájékoztató
előadásokra, melyeknek helyszíne a
kórház étterme.

Márciusi programjaink:
03. 03. kedd, Varga Anikó: I-es és II-es
típusú diabetes (cukorbetegség)
03. 05. csütörtök, Bálintné Bodrogi
Ivett: Női intim higiéné fenntartási
lehetőségei
03. 10. kedd, Matáncsi Daniella:
Nyirokkeringés, visszeres lábak, lábdagadás
03. 17. kedd, Jaksits Ibolya: Szociális
támogatások
03. 19. csütörtök, Jencsik Tímea,
Hetesi Csilla: Kézhigiéne fontossága
mindennapjainkban
03. 24. kedd, Szijártó György:
Köszvény és annak diétás vonatkozásai
3
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Harkány bemutatkozott Stuttgartban
A stuttgarti CMT Turizmus és
Szabadidő Vásár Magyar Turizmus Zrt. standján a Harkányi
Turisztikai Egyesület (HTE) és a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. képviselte Harkány turisztikai kínálatát.
A 2015. január 16 – 26. között
megrendezett vásáron kb. 100 ország
mutatkozott be több mint 2000
kiállítói létszámmal.
Utazásszervezők, utazási irodák,
szabadidő központok, szállodák,
idegenforgalmi szervezetek és
szövetségek, fürdők és gyógyhelyek,
utazási eszközöket, lakóautókat,
kempingbuszokat forgalmazók,
kempingek szerepeltek a kiállítók
között. A látogatói létszám 2015-ben
rekordot döntött, több mint 241.000
fő látogató kereste fel a kiállítást.
A magyar stand harkányi pultjánál
a Harkányi Turisztikai Egyesület
prospektusai és a fürdő prospektusa
mellett a HTE tagok ajánlatait,
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kiadványait is népszerűsítették.
Baden Württembergben nagyon sok
olyan német él, akiknek magyarországi kötődése igen erős. Számukra Magyarország és ezen belül
Harkány kiváló utazási célpont.
Nagyon csábító továbbá, hogy
Harkányban és környékén nagy
számban élnek magyarországi
németek, ezért nyelvi nehézségek
nincsenek.
Egy évben általában két alkalommal indulnak útnak a német turisták,
többnyire tavasszal és ősszel. Felettébb népszerű a lakókocsival, lakóautóval történő világjárás. Szeretnek
továbbá ott megállni, ahol éppen
rájuk esteledik, de szeretnek kedvelt
helyeiken hosszabb időt is eltölteni.
A kerékpáros turizmust is sokan
kedvelik, ezért fontos a környékbeli
kerékpárutakat és a határon átnyúló
területek kerékpárútjait bemutató
programajánlat kialakítása.
Növelte az utazási kedvet az a
fontos információ, hogy a német

vendégek a Harkányban igénybevett
gyógy-kúrát a saját beteg biztosítójuknál el tudják számolni. Kapcsolatfelvétel történt a Baden Württembergi Gyógyfürdő Szövetség
elnökével, akit érdekelt a harkányi
partnerekkel történő együttműködés.
Említésre méltó, hogy az 56 baden
württembergi gyógyfürdő és gyógyhely vendégéjszakáinak száma 2013ban 11,7 millió volt, éves szinten kb.
3,05 milliárd Euró bruttó árbevétellel.
A stuttgarti Balassi Intézet igazgatója és a Magyar Turizmus Zrt.
Müncheni Külképviselet igazgatója
is a támogatásáról biztosította Harzerűsítéssel kapcsolatban.
Várhatóan a stuttgarti látogatók
közül sokan keresik fel Harkányt a
közeljövőben, már az előző évben is
több látogató jelezte a Tourinform
Irodában, hogy a Stuttgartban szerzett információ alapján választotta
Harkányt úti célul.
HTE
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Új wellness részleg a
gyógyfürdőben
Február 10-én, délelőtt adta át
rendeltetésének Hegyi Ákos, a
Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója azt az új egységet, ahol
különböző – többek mellett illóolajos, vákuumos, lávaköves – maszszázs igénybevételére nyílik lehetőség.
Mint azt a fürdő vezetője elmondta, egy eddig kihasználatlan
részlegben került kialakításra az új,
többfunkciós egység (a masszázsokon kívül például biorezonanciás, fülgyertyás, száraz szénsavas kezelésekre is mód van), s
terveik szerint a jövőben hasonló
újdonságokkal lepik meg a vendégeket.
Baksai Endre Tamás polgármester az avató ünnepségen elmondta, a város és a fürdő által
közösen megkezdett út egy állo-

mását jelenti az új wellness részleg,
s egyben reményét fejezte ki, hogy
az a jövőben hasonló kezdeményezésekkel gyarapodik.
Az új egység külön érdekessége,
hogy ott nem csak egyéni masszázsokra van lehetőség, hanem
úgynevezett családi – kétszemélyes – részleg is kialakításra került,
amely iránt – miként Hegyi Ákos
elmondta – az utóbbi időben
jelentősen nőtt az érdeklődés.

Anyakönyv
2015. január hó
Születtek
Jandura Aisa 2015.01.04. (Harkány, Munkácsy Mihály utca 20.)
Bogáromi Áron Dante 2015.01.05.
(Harkány, Barátság utca 49.)
Krutek Soma Máté 2015.01.07.
(Harkány, Ciklámen utca 7.)
Kovács Dávid 2015.01.14.
(Harkány, Bocskai utca 3.)
Meksz Hanna Luca 2015.01.20.
(Harkány, Liget utca 1.)
Horváth Zétény 2015.01.22.
(Harkány, Lanka utca 102.)
Deresi Mirella Maja 2015.01.23.
(Harkány, Petőfi Sándor utca 99.)
Elhunytak
Bagó Jánosné 2015.01.14. (Harkány, Petőfi Sándor utca.97.)
Zsember Józsefné 2015.01.20.
(Harkány, Terehegyi utca 23.)
Gusztávné Ragályi Csilla
Blanka anyakönyvvezető
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Farsang után böjt
Hamvazószerda a nagyböjt kezdete, ami negyven napig tart. Február 17-ével befejeződik a farsangi
idő, a karneválok, a bálok időszaka,
és 18-ával elkezdődik a nagyböjti
idő, a bűnbánat ideje, ami a húsvét
ünnepére készít elő bennünket.
Hamvazószerda az a nap, amikor
a katolikus egyház hamuval jelöli
meg a hívek homlokát mondván:
„Emlékezz ember! Porból lettél és
porrá leszel.”
Cselekvésre és elmélyülésre szólító hetek várnak ránk. Van még
időnk, s míg van időnk ne fáradjunk
bele a jó véghezvitelébe. A nagyböjt nem koplalás vagy fogyókúra,
hanem lemondás. Lemondás
valamiről, ami elválaszt Istentől és
embertársamtól.
A közelmúltban jegyezte meg
valaki: „Én már nem nagyon vásárolok semmiféle új holmit magamnak, a régi a meglévő kitart addig,
amíg élek. Én már jó vagyok magamnak így is, másnak meg
nemigen akarok tetszeni.” Nagy
baj, ha már valaki így gondolkodik,
mert az ápolt külső nemcsak
hiúság, hanem udvariasság is. A
lemondásban nehéz hibát találni,
hiszen a keresztény vallás is azt
tanítja, hogy az léphet a Krisztushoz vezető keskeny ösvényre aki
képes lemondani minden evilági
hiúságról az üdvözülés, az örök élet
kedvéért. Könnyű lemondani arról,
ami nincs. De mi lemondunk arról,
amiben dúskálunk. Ez a fajta
lemondás tökéletesen ellenkezik a
mai fogyasztói társadalom gondolkodásával, a „vedd meg, vidd haza,
élvezd” ördögi körrel.
A kereszténység nem teher,
hanem ajándék, s ha lemondunk
valamiről az nem önbüntetés, nem
vezeklés, hanem józan döntés saját
magunk és az emberiség érdekében.
Ne legyen a böjtünk képmutatás
és ne fejezzünk ki önsajnálatot sem:
6

Isten gyermekei vagyunk – akár
akarja valaki akár nem - s ennél
nagyobb méltóságra egész földi
életünkben sem juthatunk el.
Mondjunk le bármiről, de csak
akkor, ha örömmel tesszük, s ha
biztosan tudjuk, Krisztus is örül
döntésünknek. Legyünk tehát
elménkben alázatosak, hagyjuk el a
gőgöt, a kevélységet, az esztelenkedést, a haragot, és tegyük azt,
amit a Szentírást tanít: "Ne a
bölcsességével dicsekedjék a bölcs,
s ne erejével az erős, és a gazdag se
a gazdagságával, hanem, aki
dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
Őt keresse, törvénye és igazsága
szerint cselekedjék.” (Jeremiás 9,
23-24; I. Kor. 1, 31)
A Római Katolikus Egyház
bűnbánati napjai
Az Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) legújabban a
következőképpen szabályozza a
böjti fegyelem megtartását hívei
körében:
1249. kánon - Isteni törvény folytán minden krisztushívő köteles a
maga módján bűnbánatot tartani;
hogy azonban mindnyájan egyesüljenek valamilyen közös bűnbánattartásban, bűnbánati napok
vannak előírva; ezeken a krisztushívők különösen is törődjenek
az imádsággal, gyakorolják a
vallásosság és a segítő szeretet
cselekedeteit, végezzenek önmegtagadásokat sajátos kötelezettségeiket hűségesebben teljesítve
és főként megtartva a böjtöt és a
hústilalmat az itt következő kánonok szerint.
Szigorú böjti nap: hamvazószerdán és nagypénteken. (Egyszeri étkezés, melyen kívül még
kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.)
CIC 1252. kánon - A hústilalom
kötelezi azokat, akik tizennegyedik
életévüket betöltötték; a böjt pedig

az összes nagykorúakat kötelezi
hatvanadik életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a
szülőknek legyen azonban gondja
arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik
fiatal koruk miatt nem kötelesek a
böjtre és a hústilalomra.
Hústól való tartózkodás:
nagyböjt péntekjein.
Bűnbánati (vezeklési) nap: Az
év többi péntekjein. (Böjt vagy más
önmegtagadás, irgalmas jócselekedet, imádság.) Nincs böjt (illetve
bűnbánati nap), ha kiemelkedő
egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de nem a bűnbánat
egyéb gyakorlatai) alól a nehéz testi
munkát végzők, közétkeztetésben
részesülők.
1250. kánon - Bűnbánati napok
és idők az egész egyházban az év
összes péntekjei és a nagyböjt ideje.
1253. kánon - A püspöki konferencia pontosabban is meghatározhatja a böjt és a hústilalom
megtartását, továbbá egészében
vagy részben helyettesítheti is a
hústilalmat és a böjtöt a bűnbánat
más formáival, főként a segítő
szeretet cselekedeteivel és vallásgyakorlatokkal.
Ronta László
esperes-plébános
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Gyulai vendégek Harkányban
Három napra a fürdővárosba
látogatott január végén a gyulai
Hatodik Érzék Fogyatékkal Élők
Egyesületének egy csoportja Kara
Mihály, a Magna Cum Laude
zenekar gitárosának társaságában.
A vendégek Harkány mellett a
környékkel is megismerkedtek, s
egy közös fürdőzésre is sort kerítettek. Utóbbihoz az önkormányzat és a Gyógyfürdő is támo-gatást
nyújtott. Az egyesület szak-mai
vezetőjével, Kovács Zoltánnal és
Kara Misával a szállást adó beszélgettünk.
HH: Miként jött létre a kapcsolat
az együttessel?
KZ: Misával évfolyamtársak
voltunk a középiskolában, onnan az
ismeretség. Amikor megkerestem a
zenekart, ők fogadókészek voltak
az együttműködésre. Azóta több
közös rendezvényünk volt, gyakorlatilag az egész országot bejártuk
Pécstől kezdve Sopronig, sőt számos külföldi kiránduláson is részt
vettünk. A mostani látogatásra egy

sikeres uniós pályázat teremtett
lehetőséget.
HH: Milyen módon tudjátok
segíteni az egyesületet?
KM: A zenei karrieremből adódóan számtalan kapcsolat keletkezett, melyekre alapozva tudjuk
segíteni az alapítvány tevékenységét. Mindig is szociálisan érzékeny voltam, szívesen segítek. A
zenekarral amúgy más alapítványt
is támogatunk. Úgy vélem, emberi

kötelességünk, hogy segítsünk
másokon.
A szállást – szintén kedvezménnyel - biztosító hotel vezetője,
Fődi László mindehhez hozzátette:
„Örömmel fogadtuk a csoportot.
Megtiszteltetés, hogy Magyarország egyik legjobb zenekara által
is támogatott alapítvány számára
nyújthattunk – a város önkormányzata és a gyógyfürdő társaságában – emberbaráti segítséget.”

Hagyományteremtő pálinka- és borverseny
A terehegyi faluház adott
otthont az idén első alkalommal
lebonyolított, hagyományteremtő rendezvénynek.
Az Éva Ferenc alpolgármester
kezdeményezésére létrejött megmérettetésen – Gitta Gábor főszer-

vező munkájának köszönhetően
már ebben az esztendőben több
mint húsz, amatőr(!) harkányi szőlősgazda által készített nedű, illetve
majd egy tucat pálinka nevezésére
került sor, így ez a szám a jövőben
minden bizonnyal gyarapodni fog.

A versenyen indított borok "belövését" Tamás Róbert, a villányi
Bock Pincészet sommelier-je
végezte el, a végső helyezések kialakítása azonban már a zsűrire
hárult. Az ítészek által adományozott pontszámok alapján 2015-ben
fehérbor kategóriában Tihanyi
Patrik, a vörösboréban Varga
Jánosné - Varga Attila, míg a rosé
esetében ifj. Tar István vitte el a
pálmát. A pálinkák tekintetében
idén Bédy István párlata szerezte
meg az első helyet.
A dobogós helyezést elért gazdáknak a versenyt életre hívó
alpolgármester, Éva Ferec adta át
az elismerő okleveleket.
A versenyt - miként ilyen eseményen lenni szokott, közös kóstoló zárta.
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Programok, rendezvények
Március
Nőnap
Nemzeti ünnep
Fejezetek a
magyarság
őstörténetéből

Április
Húsvéti hosszú
hétvége
Húsvéti játszóház
Költészet napja
Májusfa állítás

Május
Fröccsliget
A család napja
Májusfa
kitáncolás
Gyermeknap
Június
Nemzeti
összetartozás
napja
Harkányi búcsú
Táncház
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Július
XXII. Harkányi
Fürdőfesztivál
Sportnap a fürdőben
Táncház
Anna bál

2015. február

2015-ben Harkányban
Augusztus
XI. Joola Kupa
Hosszú hétvége
a fürdőben
Horvát est
Német est

Szeptember
XXI. Szüreti
Fesztivál
Sörfesztivál
III. Zsírosdeszka
fesztivál

Október
Idősek világnapja
Oktoberfest
Hosszú
hétvége
a fürdőben
November
December
39. Tenkes kupa
Mikulás nap
Nemzetközi Sakkverseny
a fürdőben
XI. Harkányi
Adventi programok
Szabadegyetem
a művelődési házban
Galambkiállítás
Szilveszteri batyusbál
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Harkány is bemutatkozott az utazási kiállításon
Magyarország termálfürdőivel
és Budapest nevezetességeivel volt
jelen a Linzben tartott „Ferien–Messe Linz 2015” nemzetközi
turisztikai vásáron, ahol első ízben
volt díszvendég.
Kovács Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviseletének vezetője kiemelte: a vásáron elsősorban az egészségturizmus területén kínálnak újdonságokat a híres fürdővárosok, Bükfürdő, Hévíz, Harkány, Hajdúszoboszló és Sárvár.
Az osztrák piacra megéri befektetni, hiszen a jól irányzott kampányok és akciók hamar meghozzák a
kívánt és jól mérhető vendégforgalmat. Az osztrák turisták évente
800 ezer vendégéjszakát töltenek
Magyarországon, vagyis Ausztria a
nyolcmilliós lakosságszámra vetítve a legdinamikusabb turisztikai
piaca hazánknak. Az osztrákok
évente 120 milliárd forintot költenek el Magyarországon, ebből 90
milliárd forint a turisztikai célú.

Perényi János bécsi magyar
nagykövet a megnyitón örömét fejezte ki, hogy Magyarország
Ausztria második legjelentősebb
utazási kiállításának partnerországa lett. A nagykövet kiemelte: a
linzi vásár kiváló lehetőség arra,
hogy a két ország régi és közös
történelmi múlton alapuló kapcsolata még jobban elmélyüljön.

szesítik előnyben, egyfajta természetes verseny alakult ki az osztrák
belföldi kínálat és a magyarországi
lehetőségek között. Úgy vélte, az
osztrákoknál egyre népszerűbbek a
magyar egészségturisztikai szolgáltatások, hiszen a vásárlóerő
csökkenésével az utazók jobban
szem előtt tartják a költséghatékonyabb megoldásokat.

Az osztrákok elsősorban a magyarországi egészségturizmust ré-

Forrás:
Tourizmus Online - MTI

Szentmise és közös ima

A májusban megrendezésre kerülő „Gyermekáldás hete”
programsorozat felvezetéseként Böjte Csaba OFM ferences rendi
szerzetes tartott hatalmas érdeklődéssel kísért szentmisét február 17én a katolikus templomban.
10

Nyugdíjas
klub
Február harmadik hétfőjén tartottuk meg klubunk kis farsangi
ünnepségét.
Ezen a napon köszönte meg a
klubvezető Tőttösi Verának a húsz
éves pénztárosi munkáját, kedves
ajándékkal, virággal ismerte el
tevékenységét.
A fiatal tagok szépen előkészítették az újonnan kapott helyiséget,
a virsli mellett torta is volt, amelylyel a Patróna Egyesület köszönte
meg klubunknak, hogy a decemberben megrendezett jótékonysági
koncert mi támogattuk a legnagyobb mértékben.
Erre mi nagyon büszkék vagyunk! Köszönjük!
Hné
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Arany minősítés
Február 12-én Szombathelyen
rendezték meg a hagyományos
Sistrum hegedűversenyt, amelyen a
Kitaibel Pál Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója, Keczeli-Mészáros Anna arany
minősítést szerzett produkciójával.
Az ifjú tehetség felkészítő tanára
Zavagyákné Dolgos Éva volt.
A versenyen a második osztályostól a hatodikosokig bezárólag
kettő, egymástól eltérő zenetörténeti stílusú és karakterű mű
bemutatása, míg a hetediktől a
tizedik osztályosokig egy vagy
kettő szabadon választott zenemű
interpretálása volt kötelező, maximum 8 perc terjedelemben.
Gratulálunk!

A Városi Könyvtár
nyitva tartása
Hétfőtől csütörtökig: 9.45 - 12.00,
13.00 - 17.45
Péntek: 10.00 - 14.00
Szombat, vasárnap zárva!
Elérhetőségeink:
Telefon: 72/580-116
e.mail:
konyvtar.harkany@freemail.hu
facebook:
Harkány Városi Könyvtár
Figyelem!
A könyvtárban a fénymásolás
mellett már scannelni is lehet!

Könyvtári
újdonságok

Februári programok képekben

Nagy sikerrel rendezték meg a
„Harka” Dalkör farsangi bálját, amely
idén ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját. Ebből az alkalomból
Monostori Zsolt képviselő adta át a
város emléklapját Vanyur Sándornak,
a dalkör alapítójának.

Minden eddiginél többen vettek részt
a Harkányi Katolikus Karitász által
szervezett hagyományos farsangi rendezvényen a művelődési házban, ahol
szülők és gyermekek közössen vettek
részt a különböző játékos vetélkedőkben.

Ebben az évben is két napos farsangot külön az alsósoknak, illetve felsős tanulóknak - tartottak a Kitaibel Pál Általános Iskola tornatermében, melynek
keretében a tanári kar is műsort adott.

Disznótoros vacsoraesttel búcsúztatta
a telet a Német Nemzetiségi Önkormányzat a művelődési házban. A
feltálalt finomságokat egy „arab sejk”
is megkóstolta.
11
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Zeneiskolai
farsang

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Harkányi Gyógy- és Strandfürdő Zrt. pályázatot hirdet
Szolgáltatási igazgató munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaszerződés
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szolgáltatási részleg munkájának irányítása, összehangolása. Az osztályhoz tartozó
szakterületek (szolgálatvezetők és gyógyászati részleg) munkájának megszervezése,
irányítása (pénztárak, diszpécserszolgáltatás, jegykezelés, információs pult,
úszómesterek, animátorok, idénymunkások, biztonsági szolgálat, takarítás, vállfás
öltözők, valamint masszőr, fizioterápia, gyógytorna, balneoterápia, gyógyászat,
elsősegélynyújtás, továbbá üdülő). A minőségirányítási rendszerben kidolgozott és
alkalmazott dokumentumok megismerése, igény szerinti frissítése és az abban
foglaltaknak megfelelő munkavégzés. A szolgáltatási részleghez tartozó
gazdálkodási keretek felhasználásának figyelemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos
megrendelések és számlák igazolása. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések
előkészítése, figyelemmel kísérése, teljesítésigazolások kiállítása. Beszámoló
jelentések készítése a szolgáltatási feladatokról, az osztály tevékenységi körébe
tartozó gazdálkodás eredményeinek, egyes mutatók alakulásának folyamatos
elemzése és értékelése a hatékonyság, gazdaságosság és takarékosság növelése
érdekében.
Illetmény és juttatások:
Megegyezés szerint, a vezérigazgatói munkabérsáv figyelembevételével és a
Felügyelő Bizottság tudomásulvételével.
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú képesítés,
 legalább 1 db, legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsga (német,
cseh, horvát, szerb, angol),
 gyakorlott szintű MS Office használat,
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 fürdőüzemeltetés területen szerzett legalább 10 éves gyakorlat,
 legalább 3 éves vezetői tapasztalat,
 egyetemi diploma előnyt jelent;
 egynél több nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 végzettséget igazoló okiratok másolata,
 erkölcsi bizonyítvány,
 3-5 oldal terjedelmű szakmai program,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be 3 havi próbaidő után
határozatlan időtartammal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. címére történő megküldésével
(7815 Harkány, Kossuth Lajos u. 7.) vagy személyesen a titkárságon. Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szolgáltatási igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.harkanyfurdo.hu/hirek - 2015. február 17.
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Egy elgondolkodtató előadás
és a nap egybeesése - sokaknak
szerencsétlenséget jelent. Nem így
Vujity Tvrko számára, aki jött,
látott, győzött, s persze mesélt…
Filmvetítésekkel tarkított előadása során megelevenedtek mindazok a történetek, melyeket az
országban és a nagyvilágban tett
utazásai alkalmával tapasztalt.
Amelyek hol feszült figyelmet, hol
harsány nevetést váltottak ki a
közönségből, melynek soraiban a
harkányiakon kívül – hála a gyógyvíz áldásos hatása miatt a városba
látogatóknak - szép számú, az
ország más vidékeiről érkezett
vendég is megtalálható volt. Miként az az előadó kérdésére kiderült, egy nyíregyházi család második helyre szorult, ugyanis a legmesszebbről jött érdeklődők debFebruár 13., péntek. A népi hie- receniek voltak.
A két és fél órás, jó érzékkel szerdelem szerint a kettő együtt – szám

kesztett „műsor” végén jogosan
csattant fel a vastaps. Előbb azonban többen is elmorzsoltak pár
könnycseppet, köszönhetően annak, hogy Tvrtko az előadás
fináléjaként annak a Kerri Strugnak az esetét elevenítette fel, akinek
köszönhetően az Egyesült Államok
első ízben szerzett aranyérmet tornában. Annak a lánynak a történetét, akit a híres tréner, Károlyi
Béla edzett, s aki szakadt bokaszalagokkal állt újra rajthoz csak azért,
hogy élete álmát megvalósíthassa,
akinek az edzője – mintegy „doppingként” – odakiáltotta az azóta
világhírűvé vált mondatot: You can
do it! (Meg tudod csinálni!)
Harkányban Vujity Tvrtko is
megcsinálta. Mint azt a nézők közül
többen is megjegyezték: „elgondolkodtató, remek előadás volt,
sajnálhatja, aki kihagyta”.
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Új játékosok a Harkány SE csapatainál
Bár télen nehéz új játékost
igazolni, ennek ellenére a felnőtt
csapat hét új taggal, míg az U 13-as
keret három fővel bővült, tájékoztatta a Harkányi Híreket Horváth
József szakosztályvezető.
Mint megtudtuk, a felnőtt keret
négy középpályással, két védővel
és egy csatárral gazdagodott,
közülük hárman harkányiak, a
szakosztályvezető a bajnokság
kezdetéig még egy védőt, illetve
kapust szeretne igazolni.
A téli szünetben a Harkány SEhez érkezett játékosok: Gáspár
László, Gáspár János (PVSK),
Kolompár Kálmán (Siklós), Mádli
Norbert, Papp Dániel (Márok),
Haris Péter (Magyarbóly), Tar
András (Kozármisleny).
Az utánpótlás csapatokat illető
változások kapcsán Horváth József
elmondta, az U 11 edzője Gellén

felnőtt csapat öt edzőmérkőzést
játszik, az eddig lebonyolított
találkozók során a Szentlőrinc II.
együttesét 4:2 arányban legyőzték,
Bogáddal 2:2-es döntetlent játszottak, míg a PVSK elleni, műfüves pályán rendezett összecsapás
A március 1-jén kezdődő baj- 8:2-es pécsi győzelemmel zárult. A
nokság rajtjáig – amikor is Vajszló Beremend és a Pécsvárad elleni
meccsekre lapzárta után került sor.
gárdája ellen lépnek pályára – a
Antal lett, aki mellette az U 13 és az
U 15 szakmai munkáját is felügyeli.
Az U 13-hoz az Apropóból, illetve
Beremendről visszajött Fésűs
Krisztián, Kiss Szebasztián és
Csobán Zsombor.

Diákolimpia - asztalitenisz
2015. január 21-én a sportcsarnokban rendezték az asztalitenisz
diákolimpia körzeti döntőjét, ahol 7
iskola közel ötven tanulója mérte
össze tudását. A csapat és egyéni
versenyek első 4 helyezettje jutott
tovább a megyei döntőbe, amit
január 30-án Pécsett rendeztek a
Nevelési Központban. Az előző évi
eredmények tudatában biztosak
voltunk benne, hogy idén a megyei
döntőn már – hála a beérett játéktudásnak - szebb eredményeket tudnak felmutatni a harkányi iskola
tanulói. Abban mindenki biztos volt,
hogy a leány csapat megyei bajnoki
címét nagyon kevés iskola tudja
elhódítani Kati Linda – Vass Anett
felállású csa-pattól. A kérdés csak az
volt, hogy az egyéni versenyszámokban hogyan teljesít a két lány. A
csoportmérkőzések után a versenybíróság úgy döntött, hogy az elődöntőbe jutott 4 lány között, az igazságosabb eredmény kialakulása érdekében még egy kört játszanak. Így
Vass Anett egyéni bajnok lett, s
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másodszor is aranyérmet vehetett át,
míg Kati Linda második helyezést ért
el. Amíg a lányok meneteltek a
fiúknál Gusztáv Viktor a Harkányi
Diáksport Egyesület játékosa, siklósi
diák már a korosztályos döntőben
találta magát, nem kis meglepetésre.
Mohácsi ellenfele 2:1-re „ment”, de a
mindig higgadt Viktor kiharcolta a
döntő szettet, amiben 0:6-os állásról
is fordítani tudott, megkaparintva
ezzel a dobogó legfelső fokát. A
bajnokok „sorsa” az országos döntőn
dől el, mely a budapesti Elektromos
Sportcsarnokban kerül lebonyolításra.
Részletes eredmények a körzeti
döntőn: I-II. korcsoportos leány: 1.
Bruckner Noémi (Beremend), 2.
Borbély Szofi (Harkány), 3. Borbély Molli (Harkány). I-II. korcsoportos fiú: 1. Orsós Zsolt (Egyházasharaszti), 2. Petrovics Leonárd
(Egyházasharaszti), 3. Molnár Bálint
(Villány), 4. Gyurisa Attila (Villány).
III-IV. korcsoportos leány: 1. Vass
Anett (Harkány), 2. Kati Linda (Har-

kány), 3. Hergert Fruzsina (Beremend), 4. Béda Eszter (Harkány).
III-IV. korcsoportos fiú: 1. Gusztáv
Viktor (SKI Kanizsai Dorottya), 2.
Bonyhádi László (Egyházasharaszti), 3. Tar Adorján (Harkány), 4.
Lingl Dániel (SKI Batthyány).
Leány csapat 1. Harkány I. (Kati
Linda, Vass Anett), 2. Beremend
(Bruckner Noémi, Hergert Fruzsina),
3. Harkány II. (Béda Eszter, Jantal
Natália), 4. Harkány III. (Borbély
Szofi, Borbély Molli). Fiú csapat: 1.
Siklós I. (Lingl Dániel, Kiss Szebasztián), 2. Siklós II. (Nagy Norbert, Grünfelder Áron), 3. Villány
(Paczek Csanád, Antal Szilárd), 4.
Harkány I. (Tar Adorján, Herke
Bálint). Megyei döntő eredményei:
III-IV. korcsoport leány egyéni I.
helyezett: Vass Anett, III-IV.
korcsoport leány egyéni II. helyezett:
Kati Linda, DC csapatverseny első
helyezés Kati Linda és Vass Anett.
III-IV. korcsoport fiú első helyezés:
Gusztáv Viktor, a HDSE játékosa.
Köpösdi Sporttárs

2015. február

Négyen az országos döntőben Sportesemények,
Ismét kitettek magukért a város
úszói, a HDSE versenyzői közül
négyen is részt vehetnek a diákolimpia országos döntőjében, tájékoztatta lapunkat Nemes János
szakosztályvezető.
A február 15-én, Pécsett a Hullámfürdőben lebonyolított megyei
döntőn a következő harkányi versenyzők állhattak dobogóra:
Horváth Ágnes 100 m gyorson első,
100 m mellen 2., Csontos Réka 50 m
mellen 1., 100 m gyorson 2., Lukács
Luca 100 m háton 1., Krutek Csenge
100 gyorson 3., 50 m mellen 3.,
Németh Emese 100 m háton 3.,
Szabó Kíra 100 m mellen 2.

helyezett lett. A fiúk közül Sipos
Dominik 100 m háton első, 100 m
gyorson 2., Reisz Bálint 50 m
gyorson 2., 50 m háton 3., Tihanyi
Patrik 100 m háton 2., Szabó
Barnabás 100 m háton 3. helyezést
szerzett.
A II. korcsoportos fiú gyorsváltó –
Kuszinger Áron, Ahmann Bence,
Fekete Zalán, Spándli Dominik - a
4x50 méteres megmérettetés alkalmával ezüstérmet szerzett.
Az első helyen végzett versenyzők
képviselik Harkányt a Győrben
megrendezésre kerülő országos
döntőben, melyet a város új uszodájában bonyolítanak le.

Közlemény
A harkányi sportcsarnokban 2015től lehetőség nyílik reklámfelületek
bérlésére. A létesítményt évente
csaknem 30.000 kikapcsolódásra,
egészséges életvitelre törekvő honfitársunk látogatja, 35-40 sportrendezvényből válogatva. Számos
olyan eseménnyel büszkélkedhetünk (pl: nemzetközi asztalitenisz
verseny), amelyet élő internetes
közvetítéssel juttatunk el mindenki
otthonába, ügyelve arra, hogy
technikusi szoba által tudósított
esemény alatt a reklámfelületek
előtérbe kerüljenek.
Az önkormányzati rendeletben
szabályozott éves bérleti díjak a
következők: 1m x 1m felület
esetén 20.000 Ft/év, 1m x 2m
felület esetén 35.000 Ft/év, ezektől
eltérő felület esetén az ár megegyezés szerint. Részletes információ: Köpösdi Erik, telefon:
06-20-218-5894

rendezvények:

02. 28. Harkány – PEAC Junior
(17.00 órakor) kézilabda bajnoki
mérkőzés
03. 01. Harkány – Vajszló (14.00
órakor) labdarúgó bajnoki forduló
03. 04. Harkány II. – Kozármisleny
SE (17.30 órakor) asztalitenisz
mérkőzés a sportcsarnokban
03. 11. Harkány II. – Dombóvári
AC (17.30 órakor) asztalitenisz
mérkőzés a sportcsarnokban
03. 14. Harkány – Véménd KSE
(15.00 órakor) labdarúgó bajnoki
forduló
03. 14. Harkány – PTE Petőfi
(17.00 órakor) kézilabda bajnoki
mérkőzés

Sportcsarnok
állandó
programjai:
Hétfő: 16.30 - 18.00 óra U11-U13U15 korosztály labdarúgó edzése,
18.30 - 20.00 óra Kézilabda,
19.00 - 20.00 óra Aerobik
Kedd: 16.30 - 18.00 óra U11-U13U15 korosztály labdarúgó edzése,
16.30 - 18.00 óra U21 korosztály
labdarúgó edzése
Szerda: 17.00 - 19.30 óra Asztalitenisz,
19.00 - 20.00 óra Aerobik
Csütörtök: 16.30 - 18.00 óra U11U13-U15 korosztály labdarúgó
edzése,
19.30 - 21.00 óra Kézilabda
Péntek: 16.00 – 18.00 óra Asztalitenisz
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(A rendezvény batyus jellegű!)

