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Harkányi Hírek
2018. MÁRCIUS IV.ÉVF./3. SZÁM

Harkány Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Megjelenik havonta.

STABIL A KÖLTSÉGVETÉS

VALAMI AMERIKA

FEJLESZTÉSEK A KÓRHÁZBAN

A testület elfogadta a 2018. évi
költségvetést, több mint 2,5 milliárd
forintot fordít fejlesztésre a város.

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
támogatásának köszönhetően
valóra vált a “vakluﬁs” álma.

Idén még több beruházás és
program megvalósulhat
az intézményben.

FOTÓ: KARLI RÓBERT FILM & VIDEÓ
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Éjszakai Fürdő a Harkányi Gyógyfürdőben
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MERÍTKEZZ MEG A LÁTVÁNYFÜRDŐ
PAZAR SZÍNEIBEN!
- színes fények
- színes italok az ital- és koktélbárban
- szauna ceremónia

LAZULJ A 2. SZÁMÚ
GYÓGYMEDENCÉNÉL!
- a kinti részen halk zene
és színes fények
- a benti részen meghitt
csend és nyugalom

AJÁNDÉK MAS
SZ

ÁZS

az első 25 vend
ég számára

Kapuzárás 23:30-kor.
A rendezvény ideje alatt ételt és italt a Gyógyfürdő területére behozni tilos!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! info@harkanyfurdo.hu www.facebook.com/harkanyfurdo

FELHÍVÁS
Az E.On karbantartási munkái miatt áramszünetre kell készülni településünkön.

Március 29-én 8 és 16 óra között az
Arany János utca 1-7. és a 2-16., a
Dankó Pista utca 1-11. és a 2-10. közötti szakasz, a Szent István utca 2.
szám és a Táncsics Mihály utca 1.,
valamint a 2-4. közötti szakasz
lesz érintett áramszünet erejéig a munkálatokban, de időszakosan nem lesz villany
a gyógyszertár és az iskola területén sem.
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HÚSVÉT
a legnagyobb örömünnepünk!
Tudom, nem illik viccelődni ebben az ünnepi hangulatban, de mégis így kezdem az elmélkedésünket: van egy
jó és egy rossz hírem…
A rossz hírekkel a világ hírügynökségei igyekeznek elkápráztatni bennünket, mert jobban eladhatóak, mint a
jó példák. Ma azonban van egy csodálatosan jó üzenete
az életnek, egy jó hír: Jézus feltámadt!
Ez most nem ugratás, nem tréfa! Jézus feltámadt, ahogy
megígérte. Kérdés: tudunk-e ezzel a jó hírrel valamit kezdeni. Valljuk meg őszintén, bonyolult világunkban nehezen tudunk ünnepelni, mert folyton zaj és lárma van
körülöttünk, mintha félnénk a csendtől. Pedig az igazán
nagy dolgok megéléséhez békére és csendre van szükségünk. Ki kell emelkednünk a felszínes szétszórtságból.
A kereszténységnek van reményhordozó igazsága: éppen húsvét ünnepe ad számunkra vigasztalást, reményt
és erőt, mert Jézus Krisztus drámája nem ért véget a kereszten. Mi, keresztény emberek hisszük és valljuk, hogy
Jézus feltámadt. Tapasztaljuk, hogy Jézus él, mert erőt
ad problémáink leküzdésében. Így Krisztus feltámadása valódi értelmet nyer életünkben, ami olyan sokszor

céltalannak és üresnek tűnik. Az ő fénye beragyogja az
egész történelmet: nem a szürkeségé, a kudarcé az utolsó szó. Jézus legyőzte a bűnt és a halált. Ezáltal életet
ajándékozott a világnak. Ő minden embert megváltott,
azután csak rajtunk múlik, elfogadjuk-e a megváltást.
Ő hív meg bennünket a szeretetre, ami nem szűnik meg
sohasem. A húsvét üzenete abban áll, hogy hittel csatlakozzunk a feltámadt Krisztushoz, és a tőle kapott erővel
tartsunk ki, sőt növekedjünk a szeretetben. Szeretet nélkül nem ér semmit emberségünk és kereszténységünk
sem. Ma nekünk kell tanúkká válnunk a világban, hogy
Jézus feltámadt és él, elsősorban hitünk megvallásában és a szeretet megélésében. Nagyon szomorú, hogy
egyes emberekből kivesznek ezek az alapvető értékek
és igazságok, amik összekötnek embert az emberrel, és
embert az Istennel. Több mint kétezer éve a keresztényeket a kereszt és Jézus Krisztus tanítása tartja össze.
Az egy hit, az egy igazság és az értünk feláldozott élet.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, boldog, szeretetben megélt húsvéti ünnepet minden családnak.
Ronta László plébános

A SZENTMISÉK RENDJE 2017. MÁRCIUS 25-ÉTŐL:
Kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat 18:30-kor. Vasárnap 10:30-kor.
Keresztutak időpontjai:
Március 23.
Gyermekek keresztútja a templomkertben 16:30-kor.
Március 30.
Nagypénteki keresztút 17:30-kor.
Nagyheti szertatások, Szent Három Nap:
Március 29.
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje 18 órakor.
Március 30.
Nagypéntek. Keresztút 17:30-kor, szertartás 18 órakor, majd utána
elmélkedés a szent sírnál a Plébániai Tanácsosok Testülete, a
Karitász Csoport, a horvát nemzetiség és az ifjúság közreműködésével
Március 31.
Nagyszombat, húsvéti vigília 18 órakor, majd Jézus feltámadásának ünneplése
Április 1.
Húsvétvasárnap. Ünnepi szentmise 10:30-kor.
Április 2.
Húsvéthétfő. Ünnepi szentmise 10:30-kor.

INGYENES PARKOLÁS

Négy napon át díjmentesen lehet parkolni a
húsvéti hosszú hétvégén Harkány valamenynyi fizetős parkolóterületén. Míg a parkolási
rendelet szerint csak március 30. – nagypéntek – valamint április 1. és 2. – húsvét vasárnap és hétfő
– lenne mentes a fizetés alól, Márton Béla képviselő és a
parkolási iroda vezetőjének előterjesztése nyomán a három nap közé ékelődött szombatot is díjmentessé tették.
A testületi döntésről szóló határozatban kiemelik, az intézkedés elsődleges oka az, hogy ezzel is kedvezzenek a
húsvéti ünnepek alatt a városba látogató vendégeknek.
(szerző: SzR)
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AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON
népszerűsítették Harkányt
azért, mert már jártak Baranyában, vagy azért, mert már
régóta tervezik, hogy kipróbálják és megtapasztalják a
gyógyvíz erejét, illetve meg szeretnék tekinteni a várat.
– A közös megjelenést mindenképpen fontosnak tartjuk,
ezért is kezdeményeztük, hogy együtt vegyünk részt a
rendezvényen – mondta Mojzes Tamás, a Harkányi Turisztikai Egyesület titkára. Az érdeklődőket leginkább a
Harkányi Gyógyfürdő érdekelte, illetve sokan voltak kíváncsiak a gyógyvíz hatásaira is. A város nevéhez és a
gyógyvíz erejéhez kötődő Harkányi Thermal kozmetikai
termékeket is bemutatták, illetve a kórházi gyógykezelésekről is beszéltek a látogatóknak.
– Találkoztunk olyan vendéggel is, aki a Harkányban
tapasztalt pozitív élményeiről számolt be, számunkra
pedig ez a legfontosabb: hogy a vendég elégedetten
távozzon, akár pihenni, akár gyógyulni érkezik hozzánk.
Ahhoz, hogy a térség kiemelt státuszt kapjon, az ilyen
megjelenések rendkívül fontosak, hiszen így a látogatók
megláthatják a baranyai városokban rejlő vonzóerőt és
megismerhetik az itt található értékeket. (bama.hu)

Már az első napon is sok
látogatója volt az idei
Utazás Kiállításnak, amit
március elején rendeztek meg a fővárosban.
A hivatalos megnyitó
napján Kandász Andrea,
az Utazás nagykövete
köszöntötte a vendégeket a Hungexpón, majd
bemutatták a kiállítás
díszvendégeit: Hévízt és
Marokkót. Harkány és
Siklós térsége a bejárathoz közeli sarokpavilonban jelent
meg, a látogatók tekintetét vonzotta a közös szlogen:
Vár a Bor a Víz. A csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvényen Harkány, Siklós és a villányi borvidék közös
pavilonnal vett részt, mégpedig azért, hogy együtt, egymást erősítve népszerűsítsék a térséget. A látogatók közül csütörtökön többen is megálltak a stand előtt, vagy

ELFOGADTÁK A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT
A 2018-as évben Harkány 4,63 milliárd forintból gazdálkodik – közölte Baksai Tamás a képviselő-testületi ülésen, amelyen elfogadták az idei év keretszámait.
A pályázati támogatások nélkül számolt 1,265 milliárd forintos költségvetés gyakorlatilag nem változott a tavalyi
évihez képest. Harkány polgármestere a két szám közötti
különbségre mutatva jelezte, az nem esik egybe azzal az
összeggel, melyet pályázatokra összességében nyert a
város, ugyanis van olyan, amit két vagy három év alatt
hívnak le. A költségvetésbe azok a támogatási összegek
kerülnek be, amik idén lettek, lesznek lehívva – fogalmazott, példaként említve a Zöld város pályázatot, melynek
megvalósításhoz szükséges összeg egy részét idén, másik felét jövőre könyveli el az önkormányzat.
A korábbi esztendőhöz hasonlóan alakul a sportcélú támogatások köre is, a városi egyesületek összesen 9,5
millió forint támogatást kapnak. A támogatási felhalmozás – mely a TAO támogatásokhoz köthető – további 3
millió forint. Kulturális célokra 4,2 millió forintot fordít
2018-ban az önkormányzat. Baksai Tamás kiemelte, ez az
önerőből megvalósított célok összege. A szintén kulturális felhasználásra szánt összegek sorában az EFOP-os pályázatokat is meg kell említeni, melyek révén megvalósul
több olyan program, mely e költségvetési sor kialakítását
befolyásolja ugyan, de több évig tartó sorozat révén nem
teljes egészében az idei büdzséhez tartozik.
A pályázatok zökkenőmentes lebonyolításához
100 millió forintot különített el idén az ön-

kormányzat – ismertette Baksai Tamás. Mint jelezte, az
önkormányzat által elnyert pályázatok teljes egészében
támogatottak, de az előre jelentkező kiadások igényelnek egy sajátos értelemben vett önerőt, amit a tényleges
munkát megelőzően kell előlegezni, ám később el lehet
számolni. Ilyenek lehetnek például a tervezői díjak, amiket egy koncepció kialakításához kell elkészíteni, vagy
az ingatlanvásárlás. Mint a polgármester jelezte, kiemelt
szempont a város életét nagyban befolyásoló projektek biztonságos lebonyolítása. A kifizetések esetleges
csúszása vagy ütemezése miatt ennek érdekében állították be a beruházások 10-20 százalékának megfelelő
összeget tartalék keretnek. A költségvetési sorok legnagyobb összegére mutatva a polgármester ismertette:
a felhalmozási kiadások – melyek 2,659 milliárd forintot
tesznek ki – azok a tételek, amiket a különböző beruházásokra fordítanak.
Az idegenforgalmi adók bevételének sorában 110 millió
forinttal számol az önkormányzat. Ez nagyságrendileg
nem tér el a tavalyi 107 millió forintos összegtől, ahogy
a 46 millió forintos tervezett parkolási összbevétel sem.
Az önkormányzatnál a garantált bérminimumért dolgozók számára a béremelés központilag biztosított, a hivatali köztisztviselők kötelező, januárig visszamenőleges béremeléséről
pedig február végéig dönthet a testület.
Mint Baksai
Tamás hozzáfűzte, ehhez köthető kompenzációt
nem kap az önkormányzat.
(harkanyihirek.hu)
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CSÚFÍTJÁK A VÁROSKÉPET, DE AZ
ÖNKORMÁNYZAT EGYELŐRE TEHETETLEN
az építkezést. Az önkormányzatnak viszont ezúttal sem
fizették meg a vételárat, ezért újra elállt a szerződéstől. Érdekesség, hogy annak a cégnek, amelyik a torzót
építette, a bíróság megítélte, hogy 40 milliós kárt követelhet a fővállalkozótól. Ám mivel ők nem tudtak fizetni (hiszen az ingatlan árát sem tudták rendezni), ez
a kivitelező az önkormányzatot perelte be, hátha rajta
behajtható lesz a torzóba invesztált pénz.
– Szinte minden érintett beperelte már az önkormányzatot, jogalap nélküli gazdagodás címen követelték a
pénzüket. Az önkormányzat azonban bár végig tulajdonosa volt az ingatlannak, nem rendelt meg semmilyen
beruházást – mondta dr. Markovics Boglárka jegyző.
Hozzátette, legalább akkora teher az, hogy a telken egy
félkész épület van, mint amennyivel az értékét növelné,
hiszen üres telket általában könnyebb értékesíteni.
A sokadik, vélhetően az utolsó per elsőfokú ítélete nemrégiben született meg: eszerint az önkormányzat nem
járt el jogszerűtlenül, a felperes azonban fellebbezett,
ezért április közepén lehet jogerős, hogy az önkormányzattól senki nem követelhet pénzt. Amíg a
perek zajlottak, a város nem akart hozzányúlni a torzóhoz, hiszen ez vélhetően csak
bonyolította volna a jogi helyzetet, de ha
lezárulnak a jogi viták, akkor el lehet kezdeni gondolkodni, mi legyen vele. (forrás: DN)

A januári közmeghallgatáson az egyetlen kérdező arra
volt kíváncsi, mi a helyzet a város központjában álló félkész épülettel, illetve a fürdővel szemben található Napsugár Szállóval. Sajnos mindkettő csúfít a városképen.
Az Új Dunántúli Napló egyik márciusi számában erről
a két épületről olvashattunk. A fürdővel szemben lévő
Napsugár Szállóval kapcsolatban annyi derült ki, hogy
az ingatlant a privatizáció idején egy befektetői társaság vásárolta meg, a Magyarországon bejegyzett svájci tulajdonú cég az adókat rendszeresen fizeti, minden
előírást és szabályt betartanak, ezért az önkormányzat – bár próbálja rábírni a változásra (beruházásra) a
tulajdonost – hivatalos úton nem tud lépni az ügyben.
A Kossuth utcán lévő torzónak ennél szövevényesebb
története van. Az önkormányzat 2009-ben adta el az –
akkor még üresen álló – telket, ahová a vevő társasházat
tervezett építtetni, az alján üzletekkel. Egy év múlva az
önkormányzat azonban kénytelen volt elállni a szerződéstől, mivel a vevő nem fizette ki a vételárat. Ezt a
vevő vitatta, majd pert indított az önkormányzat ellen,
és belevágott az építkezésbe. A torzó 2010 szeptemberében került ebbe az állapotba, addigra viszont a bíróság
megállapította, hogy az önkormányzat jogszerűen állt el
a szerződéstől. Még abban az évben egy másik vevővel
Harkány hosszúhétvége
A5 fekvő.pdf
1 2018. 03. 14. 13:49:55
is előszerződést
kötött
az önkormányzat,
amelyben az
állt, hogy a peres eljárás végén az új tulajdonos folytatja

Harkány+ hétvége
Gyermekprogramok a Harkányi Gyógyfürdőben
2018. április 28-án 10.00 és 16.00 óra között
a Márványteremben
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Tartsanak velünk a hosszúhétvégén, hiszen ismét ingyenes
programokkal várjuk a kicsiket és a nagyokat a felújított
Gyermekvilág mellett!
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Ingyenes kreatív foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás és
díjmentes ugrálóvár használat a rendezvény ideje alatt!

K

10:00 órától 12.00 óráig Szimultán Sakk Jeszenszky
Józseffel a Gyógyfürdőben, ahol a foglalkozáson résztvevők
között értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra!
Belépés: Gyógyfürdő jeggyel

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

info@harkanyfurdo.hu | www.facebook.com/harkanyfurdo
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ÓNODI-SZŰCS:

EL KELL JUTNI EGY OLYAN SZÍNVONALRA, HOGY
MINDEN ORVOS MAGYARORSZÁGON MARADJON
Az egészségügyet központi témába állító lakossági fórumot tartott dr.
Ónodi-Szűcs Zoltán március 20-án Harkányban. A rendezvényen Nagy
Csaba, a térség országgyűlési képviselő-jelöltje, a Baranya Megyei közgyűlés elnöke is jelen volt.
A megjelentek között a környező települések tisztségváltozást terveznek és megoldásra törekszenek, melyet
viselői is szép számmal képviseltették magukat, így ők
még az idei évben muszáj lesz produkálni. Mint jelezte,
tehették fel aktuális, mindennapi életüket meghatárohasonló problémákkal küzdenek a gyógyszertári ügyezó kérdéseiket az Emberi Erőforrások Minisztériumáletek is. A kis települések egészségügyi alapellátásának
nak (EMMI) egészségügyért felelős államtitkárának, aki
rendszerével kapcsolatban rámutatott, meg kell vizsgálhelyben válaszolt rájuk.
ni, fenntartható-e a jelenlegi keretek között, egyáltalán
El kell jutni egy olyan bérszínvonalra, hogy minden orérdemes-e fenntartani. A magánrendelőkben dolgovos Magyarországon maradjon – mondta Ónodi-Szűcs,
zó szakszemélyzet bérével kapcsolatban annyit közölt,
kiemelve, 2010-hez képest mintegy megduplázódtak az
hogy nem kívánnak más zsebében matatni, a vállalkozáegészségügyi dolgozók bérei. De ennyi nem elég – tette
soknak a bérezés saját döntésük. A szakszervezeti törekhozzá. Mint az államtitkár kérdésre válaszolva elmondta,
vésre mutatva véleményének adott hangot, amikor azt
a háziorvosi szolgálatok, ügyeletek településeket érintő
mondta, hogy előbb vagy utóbb el kell jönnie a bértábla
finanszírozási problémája szinten minden esetben más
kiterjesztésének az alapellátás irányába. Ezt az emelkeés más egyediséggel jelentkezik, nem lehet egységesen
dő bevétlek által jelentkező többlet nyomán, a kamara
megfelelő szabályt hozni. Mindenképpen jogszabályi
javaslatára tehetnék meg. (szerző: SzR)

SPORTPARK ÉPÜL A VÍKEND TELEP ÉS A BEREK UTCA ELÁGAZÁSÁHOZ
Az önkormányzat újabb nyertes pályázatának köszönhetően a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Program keretében mintegy 90 négyzetméter területen
fognak kialakítani sportparkot, nyolc kültéri sporteszközzel. Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb
eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a
könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni.
A legtöbb településen alapvető probléma a helyben
rendelkezésre álló sportinfrastruktúra hiányos volta. A
sportolni vágyó lakosság a legkönnyebben saját lakóhelyén érhető el, így a helyben biztosított programok az ott
élő közösségek számára nagy előrelépést jelenthetnek
az aktív életvitelhez. Az elmúlt években egyre nagyobb

teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street
– workout”, azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök használata. A sportparkokban az egymást követő
generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket, a nagyszülők, szülők és a gyermekek együtt mozoghatnak a
szabadban. Minden olyan tevékenység, amelyet közösen végeznek, felerősíti a családi összetartozás érzését,
élményét. A sportpark tervezői és kivitelezői munkálatainak lebonyolításáról minden településen a kormány
által kijelölt Beruházási, Műszaki, Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. gondoskodik. Az illetékesek április közepén jönnek felmérni a területet, reméljük, minél többen fogják igénybe venni a fitness park
adta sportolási lehetőséget.

ÁTALAKUL A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTTI TÉR
Kezdetét vette a Zsigmondy sétányon várható munkálatok miatt átköltöző színpad területének előkészítése a művelődési ház előtti téren. A kialakítandó tér csak ideiglenes formát ölt. A parkolóiroda előtti zöld szigetet
ideiglenesen térkővel váltják ki, a területet később visszaállítják eredeti
formájába. A zöldfelületről addig sem kell lemondani, ugyanis hordozható
virágládákban kapnak helyet tavasztól a tér berendezésében is szerepet
játszó növények. A rendezvények – mint például a kulturális egyesületek
műsorai vagy a nyári éjszakai mozik – a sétány felújítása miatt ideiglenes
jelleggel kerülnek át a parkolóiroda előtt felállításra kerülő színpadra.
A megoldás amellett, hogy valamennyi szükséges helyiség – mosdók, öltözők – a művelődési házban is rendelkezésre áll, kétségtelen más előnnyel is
jár, hiszen rosszra forduló idő esetén a rendezvényeket könnyebben lehet
beköltöztetni a művelődési házba. (ÚHH/HH)
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NYUGDÍJASKÉNT IS TOVÁBB
GYÓGYÍT, MERT MINDENKIN
SEGÍTENI AKAR
Tanácsot ad a fürdő orvosa
Évente több alkalommal is 15 kezelésből álló
gyógycsomag igényelhető társadalombiztosítási támogatással. Hogy miként és kinek szól ez az
ellátás, arról a harkányi gyógyfürdő reumatológus
szakorvosával, dr. Fekete Csillával beszélgetünk,
aki meghatározza a fürdőben a kezelések rendjét.

Fotó: L. P.

Igaz, hogy a masszázs, az iszappakolások, az elektroterápia már városi rendelőközpontokban is elérhető?
Igen, de azért nagyon lényeges, hogy ott a gyógyvíz hiányzik. Másrészt a harkányi gyógyfürdőben több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a személyzet. Azt viszont
tudni kell, hogy a gyógyvízzel kombinált ellátási csomagot csak évente kétszer lehet igényelni.

pasztalataim szerint a táplálkozásnak is nagy szerepe van
az egészséges élet kialakításában.
Miért, léteznek mondjuk gyulladásfokozó ételek is?
Igen, ide vezet például a gabonafélék gluténtartalma és
a tejtermékek laktóztartalma. Úgy gondolom, a túlsúlyos
embereknél is többnyire ez okozza a bajt. Úgynevezett jól
táplált éhezők lesznek, mert a szervezet nem tudja ezeket az elemeket feldolgozni, ezért zsírban elraktározza.

Kiknek használ ez a mód?
Minden mozgásszervi betegnek. Ám nem csak az ötven
felettieknek, például sportsérüléseket követően a fiataloknak is kifejezetten ajánlott.

A legtöbb szakmabeli kuruzslásnak tartja az ilyen,
hagyományostól eltérő módszereket.
Azért lettem orvos, mert segíteni akartam az embereknek. Mindig kerestem az olyan újdonságokat, amiknek
láthatóan jó hatása van a gyógyításban, és ezt a homeopátiában maradéktalanul megtaláltam.

Nem úgy szól a szabály, hogy akinek gyulladása van,
annak nem jó a gyógyvíz?
Ez a tiltás csak az akut gyulladásra vonatkozik, a krónikus
gyulladásra nem. Vagyis ha egyik napról a másikra belobban egy ízület, annak nem jó a gyógyvíz, de mondjuk egy
régóta létező porckorongsérvre, egy autóimmun problémára jó hatása lehet. Másrészt meddőség ellen is javallott
a fürdőkúra.

Balftól Harkányig

Dr. Fekete Csil
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Az orvos is részt vesz olykor betegként a programban?
Én igen, sőt, óvatosan még a hetven fölötti korosztálynak
is ajánlom. De minden generációnak segíthet az ízületi
kopások megakadályozásában, mert a víz kéntartalma
segít a porcképzésben.
Ön orvosként valóban nyitott a különleges gyógymódokra?
Közülük is kiemelném a homeopátiát és az akupunktúrát,
mert nem csak hiszek bennük, de sokáig gyakoroltam is
a használatukat. Az akupunktúra például mozgásszervi
problémáknál hihetetlenül gyors javulást eredményez,
lézerrel kombinálva pedig akut gyulladásokban is látványos gyógyulást hoz. De ez csak a testről szól, a lélek
rendbetételét, a globális gyógyulást a homeopátiával látom elérhetőnek. Egyetlen szert adunk személyre szabva,
ami pszichiátriai gondokra is jó hatással van. Másrészt ta-

Szerző: Mészár

os B. Endre, Új
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Március 15.
Fotó: Kacsúr Tamás

BAKSAI TAMÁS:

érdemes itt élni, dolgozni
és családot alapítani

– Százhetven éve, hogy e napon szalagrózsát tűzünk kabátunk hajtókájára, a szív
felőli oldalon – emlékeztetett Baksai Tamás
a március 15-i városi ünnepségen. Kiemelte:
a márciusi ifjak hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti függetlenséghez,
az önállósághoz, a szabadsághoz, ezek ma is
aktuális elvárások.
A hazaszeretet kifejezi a hitet, a közösségért,
a nemzet sorsáért aggódó tenni vágyást, a
bizalmat, az összefogást és az egységet – fogalmazott Harkány polgármestere. Tanuljunk
elődeink példájából, okoljunk a múlt buktatóiból! Hiszem, hogy az itt élőknek a sok nehézség ellenére is biztos a jövője; érdemes itt
élni, itt dolgozni és itt családot alapítani.
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AZ ORSZÁG LEGISMERTEBB REHABILITÁCIÓS
KÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA VOLT A CÉL
A harkányi kórház 2013 és 2018 között megvalósult, mintegy 2,8 milliárd forintos költségű fejlesztéseiről és az adósságátvállalásról esett szó
március 20-án azon a beszámolón, ahol dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár is a vendégek között szerepelt.
A kórház adósság-átvállalásának elengedhetetlen feltétele
volt, hogy az intézmény teljes
egészében állami kézbe kerüljön – tért ki rá az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (EMMI) egészségügyért
felelős államtitkára Harkányban. Ónodi-Szűcs Zoltán a
2006-ban felvett, évi 200 millió forintos terhet jelentő
hitelre mutatva úgy fogalmazott, azzal nagyon könnyű
volt rövid távú sikert elérni az akkori politikai vezetésnek, de a terheit már nem nekik kellett rendbe hozni.
A konszolidálás viszont a jövő fejlesztéseit tudja megalapozni.
Az elmúlt évtizedben olyan versenyhátrányt szenvedett el a város a fejlesztések elmaradásával, amit igen
nehéz munkával lehet pótolni – fogalmazott Nagy Csaba. A megyei önkormányzat elnöke a felzárkóztatást
kiemelve hozzátette, abban partner a kormányzat,
ezért is üdvözölendő, hogy az immár stabil működésű kórház mutató kórház a várossal együttműködve
részese lehet azoknak a fejlesztéseknek, amik révén
Harkány az elkövetkezendő időszakban újra a régi fényében ragyoghat.
A 2006-ban felvett 1,65 milliárd forintnyi – euró alapú – hitel tőke- és kamattörlesztésével kapcsolatban
dr. Laczó Andrea jelezte: komoly gondot jelentett az
egyébként stabil és fenntartható működést mutató
intézménynek. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
dél-dunántúli térségi igazgatója elmondta: a nehézségek megszüntetéséhez vezető állami konszolidációnak
volt az első lépése az, amikor a dolgozói kft. részesedését vásárolta meg az állam. Teljesen állami tulajdonba akkor került a kórház, amikor második lépésben
a tulajdonosi részesedésre tettek szert. Közölte, az
így megvalósulhatott állami
konszolidáció mértéke közel
1,3 milliárd forint. A mintegy
háromszáz fővel a térség
legnagyobb
foglalkoztatójának számító kórház 2013
és 2018 közötti projekteit dr.
Péter Iván, a Harkányi Termál
Rehabilitációs Centrum főigazgatója vette sorba. Mint
jelezte, 2014-től már rentábilisan üzemelt a kórház, ezért
is számíthattak a segítségre.

Beszámolójában kitért a HPC épületének befejezésére,
melyet az említett időszak előtt elnyert pályázat révén,
több mint 1,5 milliárd forintból építhettek fel.
Valamint a 350 millió forintból megvalósult rehabilitációs szolgáltatás-fejlesztésre is. Utóbbi a műszerezettség
mellett az egyéni tornatermek fejlesztését, a kardiológiai rehabilitációs versenyképesség megteremtését is
szolgálta. Egyebek közt szólt a humánerőforrás fejlesztését megcélzó pályázatról is, amin 144 millió forintot
nyertek, valamint a 180 milliós, a betegbiztonság növelését célzó programról, ami a betegek papírjait felváltó rendszert helyezi üzembe. A főigazgató kitért arra a
radiológiai ultrahang beszerzését lehetővé tevő támogatásra is, amiről legutóbb adhattunk hírt.
Mint az öt éve regnáló vezető közölte, a kórház fűtési

rendszerét geotermikus technikával korszerűsítették;
a 36 millió forintból megvalósult fejlesztés megtérülését öt esztendő alatt várják. Az év közepén fejezik be
a nővérszálló korszerűsítését is, ami 22 millióból megvalósuló pályázati beruházás. Az elmúlt öt évben közel
2,8 milliárd forintból valósíthatott meg különböző projekteket a harkányi kórház – összegezte dr. Péter Iván.
A betegelégedettségekre is mutatva kijelentve, elérték
azt, hogy a kórház a maga 392 ágyával az ország egyik
legelismertebb és legmeghatározóbb rehabilitációs intézménnyé vált. (harkanyihirek.hu)
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A Diákolimpia megyei asztalitenisz döntőjében iskolánk
negyedik osztályos fiú csapata az első helyen végzett.
A csapat tagjai: Boros Zsombor, Kötő Bálint, Molnár
Zsombor. A fiúk a Karcagon rendezett országos döntőn
is részt vettek, ott a középmezőnyben végeztek. Edzőik:
Lantos István, Köpösdi Erik.
Molnár Ajsa, iskolánk 6. osztályos tanulója – a Siklós SE
versenyzője – a februárban megrendezett Ifjúsági Magyar Kupa országos dzsúdóversenyen harmadik helyezést ért el, a Diákolimpia március elején Cegléden rendezett dzsúdó országos döntőjében első helyezett lett.
Edzője Szigetvári Antal.
A Diákolimpia megyei sakk döntőjében iskolánk tanulói
a következő eredményeket érték el: I. korcsoportos fiúk:
Barkó Márton hatodik, Nemes Dániel tizenegyedik;
IV. korcsoportos lányok: Szarkándi Katica hatodik. IV.
korcsoportos fiúk: Nyers Bálint hatodik. Egy héttel később rendezték meg a csapatversenyt, amelyen a Költő
Bálint, Baksai Tamás, Barkó Márton, Nemes Dániel összetételű csapat az ötödik helyen végzett. Edző:
Kurucz József, Ribli Zoltán.
A kémesi Munkácsy Albert Általános Iskola által szervezett meseíró versenyen negyedik osztályos tanulóink
eredményesen vettek részt. Saághy Olivér első, Szekeres Andrea második, Barkó Kincső negyedik, Kardos
Amanda ötödik helyezést ért el. Tanítóik: Ambrus Valéria és Batkiné Hollóvári Ildikó.
Dávid Lea 8. osztályos tanuló a februárban Siklóson
rendezett Dorottya-napi területi népdaléneklési versenyen 2. helyezett lett, majd a március elején Pécsett rendezett megyei népdaléneklési versenyen arany minősítést kapott. Felkészítője Völdi Izabella.
A zeneiskolás növendékek Baranya megyei klarinétos és
szaxofonos találkozóján Mohácson iskolánkat a Berta

Eszter, Fischer Barnabás,
Gyarmati Nóra, Kecskeméthy Tea, Kővári Laura,
Lukács Botond, Müller
Tamás, Várnai Kitti öszszetételű klarinét-szaxofon kamaraegyüttes
képviselte. A zsűritől ezüst minősítést vehettek át.
Tanáruk Nagy Gyula.
Február végén Mohácson, a Meixner Ildikó Egységes
Gyógypedagógiai, Módszertani Intézményben rendezték
meg a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülő tanulók komplex tanulmányi csapatversenyét.
A harkányi általános iskolások két csapattal vettek részt
a versenyen, és csapataink az 1-2. helyen osztoztak.
Az első helyezett csapat tagjai: Kardos Márkó Adrián,
Kardos Krisztofer, Juhász Balázs, Leib Dorina, Sashegyi Balázs, Lowescher Viktor. A második helyezett
csapat tagjai: Juhász Dzsenifer, Juhász Győző, Kövesi
Vivien, Bencze Dávid László, Trieb Máté Attila.
Az ugyanitt rendezett egyéni informatikai versenyen Lowescher Viktor második helyezett lett.
A Mohácsi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban
tanuló, gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülő diákok anyanyelvi-helyesírási versenyét iskolánk
rendezte meg, március elején. Kémestől Mohácsig 11 iskola 41 tanulója versenyzett három korcsoportban.
A harkányi diákok közül Leib Dorina az 5-6. osztályosok korcsoportjában, Juhász Dzsenifer pedig a 7-8. osztályosok között vehette át az első díjat. Tanáruk: Koza
Zoltánné. A verseny megrendezéséhez, a helyezettek és
a résztvevők jutalmazásához segítséget nyújtott a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a Harkányi Patróna Egyesület és
a Mohácsi Tankerületi Központ.

DR. BARLA SZABÓ SÁNDORNÉ (1923 – 2018)
Családtagjai, rokonai, tisztelői, volt kollégái, tanítványai, ismerősei február elején vettek végső
búcsút a legidősebb harkányi pedagógustól. Antalóczy Klára 1923-ban született a felvidéki Leleszen, a család harmadik gyermekeként. Hitben nevelkedett, szerető családban három
testvérével. A család és a gyerekek szeretete végigkísérte életét. Hivatását, életútját is ez
a kettősség határozta meg, ezért lett pedagógus. Tanulmányai befejezése után Újfehértón
kezdte pályáját. 1954-ben, házasságkötését követően költözött Harkányba férjével, dr. Barla
Szabó Sándorral, aki a reumakórház alapító igazgató-főorvosa volt. Három gyermekük született: Sándor, István és Zsolt. 1955-től 1980-ig tanított matematikát és fizikát a harkányi iskolában. A volt tanítványok a halk szavú, mégis határozott fiatal osztályfőnökre, a matematikaés fizikatanárára emlékeznek tisztelettel, aki az elméleti ismereteken kívül azt is megtanította,
hogy a tankönyvből megismert törvényszerűségek hogyan jelennek meg a természetben, mi
a jelentőségük életünkben. Tanítványai között akad, aki Klári néni példáját követve választotta a tanári pályát. Volt pedagógustársai szeretettel emlékeznek a kollégára, akit tiszteltek sokrétű műveltségéért.
Nyugdíjas éveiben aggódó szeretete teljes egészében a család, férje, a fiúk és unokái felé fordult. Gondoskodó, ápoló
feleség volt férje 2008-ban bekövetkezett haláláig. Utolsó éveit otthonában, gondos ápolás és gyermekei szerető
odafigyelése mellett töltötte. Életére visszatekintve egy arab filozófus, Al-Ghazali tanácsa juthat eszünkbe: „Keress
olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó…” – Klári néni ilyen ember, ilyen pedagógus volt.
Tisztelettel emlékezik rá a harkányi általános iskola egész közössége.
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MEGÚJULT A BOLGÁR MÚZEUM ÉPÜLETE
Március közepén átadták használatra a bolgár múzeum épületének felújított részeit. A munkálatok az elmúlt két hónapban zajlottak, az előteret, a nagytermet és a két vizesblokkot érintették.
– Ki lettek cserélve a nyílászárók,
megújult a város
termálhálózatára
kapcsolódó fűtési
rendszer, kialakításra került egy kabáttároló átvevő pulttal, megújult
a vizesblokk, és a nagyterem is új fényben pompázik
az új lámpatesteknek köszönhetően – sorolta Herendi Ferenc a nagyságrendileg ötmillió forintos beruházás részleteit. Az épületrész új függönyöket kapott, a
vendégek kényelmét új asztalok és székek szolgálják,
valamint a közeljövőben hangosítás beszerelését is tervezik. A falakat Futó László Pál többdimenziós képei dí-

szítik. Mint a művelődési ház vezetője elárulta, az épület hamarosan régi nevét is levetheti. Az épület kisebb
termei irattárként és raktárként funkcionálnak majd, a
felújítás nem érintette azokat. Az igazgató tájékoztatása szerint az impozáns épületet testületi ülések lebonyolítása mellett esküvők, konferenciákra, előadásokra
és egyéb közösségi rendezvényekre is igénybe lehet
venni. Baksai Tamás, Harkány polgármestere korábban
azt közölte a harkanyihirek.hu portállal, hogy az évtized
óta kihasználatlanul álló épület felújítására azért nyílt
lehetőség, mert a város anyagi helyzete stabil, a tervezett költségvetésben pedig biztos pontként rögzítettek
azok a fejlesztési irányzatok, melyek szükségességét
már korábban is meghatározták. (harkanyihirek.hu)

A HARKÁNYI FÜRDŐ SEGÍTSÉGÉVEL

SIKERÜLT VALÓRA VÁLTANI
NORBERT ÁLMÁT!

A Harkányi Gyógyfürdő 275 ezer forinttal támogatja Lakatos Norbert, a Vaklufis szakmai útját a világ
legnagyobb nemzetközi lufihajtogató versenyére,
aminek San Diego ad otthont. A fürdő adományát
Kecskeméthy Pál, Harkány alpolgármestere adta át
március első hétvégéjén.
275 ezer forint támogatás gyűlt össze Lakatos Norbert,
a Vaklufis amerikai utazásához a Harkányi Gyógyfürdő
Zrt. segítségével 2017. december 1. és 2018. február 28.
között. A fürdő tíz forintot ajánlott fel minden, a támogatási időszak alatt megvásárolt teljes árú belépőjegyből. Az elmúlt hónapokban is folyamatosan növekedett
a fürdő látogatóinak száma a korábbi időszakokhoz képest, így december eleje és február vége között több
mint 27 ezer vendég vásárolt teljes árú belépőt. Emellett
az intézmény lehetőséget biztosított egy adományláda
kihelyezésére is a Norbertet támogató civilszervezet, a
Lions Club számára. Lakatos Norbert fogyatékkal élőként az ERFO Nonprofit Kft. dolgozója. Eredetileg az önálló életviteléhez szükséges kiadások fedezése érdekében tanulta meg a lufihajtogatás technikáját, amelyből
nemzetközi vizsgát is tett. A világon ma ő az egyetlen,
aki vakként rendelkezik ezzel a képzettséggel. Az elmúlt
években rendszeresen tartott lufihajtogatással egybekötött érzékenyítő órákat vakvezető kutyája, Tami kíséretében óvodákban, iskolákban. Célja, hogy láthatatlan
hidat építsen a fogyatékkal élők és az ép emberek közt.
Norbert csak folyamatos tanulással és rengeteg gyakorlással tud megfelelni az egyre magasabb szintű elvá-

rásoknak, hogy versenyképes maradhasson. Önerőből
viszont csak ritkán tudja megoldani részvételét olyan
fontos szakmai továbbképzéseken, mint az idén márciusi
amerikai nemzetközi verseny és négy napos tanfolyam.
– A harkányi önkormányzat egyik kiemelt célja, hogy a
város lakosságmegtartó ereje és az itt lakók életminősége folyamatosan javuljon. Ezt szolgálják a településen és
a fürdőben zajló folyamatos fejlesztések, és azok a programok is, amelyek a helyi közösség kohézióját, ezen belül
a fogyatékkal élő társaink integrációját, elfogadottságát
segítik elő. Ezen a téren mindenki számára követendő
példát mutat tevékenységével Lakatos Norbert, ezért
megtiszteltetésnek érezzük, hogy hozzájárulhattunk a
támogatással az utazásához – hangsúlyozta Kecskeméthy Pál, Harkány alpolgármestere. A támogatás átvételekor Lakatos Norbert elmondta: szakmai fejlődése
szempontjából a tanfolyam nagyon lényeges, de a verseny még fontosabb, hisz itt tudja bizonyítani, hogy a fogyatékkal élők is rendelkeznek olyan tudással – megfelelő képzés után –, mint látó embertársaik. – Nagy öröm
számomra, hogy a harkányi gyógyfürdő a támogatás
mellett döntött, mert a segítségük nélkül nem lett volna
lehetőségem eljutni a versenyre – fogalmazott.
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FOLYAMATOSAN BŐVÜL A

NYUGDÍJASKLUB

Az első negyedévben számos városi és egyéb eseményen vettünk részt. Az évindítón elsőként a tavalyi költségvetéssel kapcsolatos információkat beszéltük meg.
Az összejövetel alkalmával – miként az elmúlt hónapok
során mindig – természetesen sort kerítettünk klubtagjaink névnapjának megünneplésére, sőt a történelmünk
jeles alakjairól megemlékezésre is. Januárban Mátyás
király megkoronázása volt a középpontban, akit fél évezrede választottak uralkodóvá, s összejövetelünk alkalmával számtalan érdekes információt ismerhettünk meg
életével és munkásságával kapcsolatban. Februárban a
Harka Dalkör tagjaival kéz ízben is találkoztunk: míg ők
disznótoros vacsorán láttak vendégül bennünket, mi az
általunk alapított „Fánk napja” alkalmából invitáltuk közös összejövetelre őket. A nap során klubtagjaink kitettek magukért, ugyanis többek mellett csöröge, szalagos,
képviselő és bihari fánk is került az asztalra.
Az idei év során folyamatosan tovább emelkedett klubunk létszáma – mára közel félszáz aktív tagunk van –,
így nem csoda, hogy sokan vettünk részt a városi nőnapi
rendezvényen. Legközelebbi terveinkben egy kémesi kirándulás szerepel, ahol a helyi református templom értékeinek megtekintését követően a település méltán híres
halászcsárdájában zárjuk a közös programot.

Fotó: Kótány
Jenő

Hauptmann Éva klubvezető

ÁTRIUM KUPA
2018. MÁRCIUS 16., HARKÁNY, SPORTCSARNOK
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Első alkalommal versengtek a helyi Átrium
Hotel által felkínált kupáért – március 16án – a városi sportcsarnokban. Az utánpótlás korú, 7-14 éves lányok versenyében végül azonos pontszámot értek el a csapatok,
így a vándorkupa résztvevőit a versenyt
rendező Harkányfürdő Sportegyesület
kézilabda-szakosztálya aranyéremmel jutalmazta. A torna létrejöttét és lebonyolítását a névadó Átrium Hotel mellett a
művelődési ház, a város önkormányzata, a
Tornyos Pékség és a siklósi Csuga
Hús szaküzlet támogatta.
Fotó: Kótány Jenő

harkányi hírek

február

ÉVÉRTÉKELÉS
Az elmúlt esztendőt is értékelte a Harkányi Diáksport Egyesület (HDSE) Úszószakosztálya az iskolában tartott évzáró rendezvényen.
A 2017-es év legeredményesebb versenyzői a lányok
közt Krutek Csenge, a fiúknál Spándli Dominik volt,
míg Tihanyi Patrik 100 méter gyorson és háton kétszeres magyar bajnok lett – mondta Nemes János az eseményen. A fiatalok edzője kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóik közül kiemelte Kuszinger Áront, Fekete
Zalánt, Fischer Barnabást, Ahmann Bencét, Sipos
Dominikot, Horváth Ágnest. A kicsik közül megemlítette Várnai Petrát, Fedelevits Lorát, Boros Alízt,
Boros Zsombort, Kuszinger Mártont, Nemes Jánost,
Weimer Ádámot, Lukács Botondot, Ábel Botondot.
Mint elhangzott, az elmúlt évben a szakosztály összesen
21 versenyen járt, amelyeken négyszáz érem mellett egy
kupagyőzelmet, egy második és egy harmadik helyet is
elkönyvelhettek. A hazai rendezésű Harkány Sprint mellett Sellyén második helyezettek lettek, míg a verőcei
nemzetközi versenyen harmadikként végeztek a harkányiak. Mint Nemes János kitért rá, a sportolók Szarajevóban a legjobb külföldi csapatnak járó második díjat is
megszerezték. A megyei diákolimpiai döntőn is kiválóan
szerepelt a 13 éves korosztály Kuszinger Áron, Fekete
Zalán, Nagy Ákos, Fischer Barnabás alkotta harkányi
váltója. Egyéni versenyzőként a március 24-én Hódmezővásárhelyen rendezendő döntőben Sipos Dominik,
Horváth Ágnes és Krutek Csenge állhat rajtkőre. A külföldi szerepléseket összegezve az edző kitért rá: az elmúlt
esztendőben Horvátországban, Boszniában, Szerbiában,
Romániában és Szlovákiában is versenyeztek a dél-baranyai szövetség révén. Az évet 62 versenyzővel kezdte
a szakosztály, a létszám – a személyi változások mellett
– változatlan. A közösségben élversenyzőként 15-20 főt
tartanak számon, rajtuk kívül eredményes versenyzőként 20-25 főt jegyeznek. A folyamatos utánpótlásképzés létszáma 15 főre tehető, a nyári és az egészségügyi
úszók pedig tízen vannak – részletezte Nemes János. Az
edző a HDSE vezetősége előtt kiemelte a szülők szerepét,
elsősorban az utaztatásban és a támogatásban, valamint
kitért a munkaközösség jelentőségére is. Megjegyezte:
az év eleji felkészülést harkányi szárazedzések mellett
Pécsen kezdték, de immáron a tavaly is támogatást nyújtó Harkányi Gyógyfürdő Zrt. medencéjében edzhetnek
az ifjú sportolók. Köszönetet mondott továbbá a Kitaibel
Pál Általános Iskolának, valamint a harkányi önkormányzatnak is. (harkanyihirek.hu)

Február elején tartották meg a Diákolimpia úszó számának megyei döntőjét, ahol a Harkányi Diáksport Egyesület (HDSE) váltója mellett az egyéni számokban is szépen
teljesítettek a versenyzők. Itt dőlt el, hogy kik jutnak tovább a március végi hódmezővásárhelyi országos diákolimpia versenyre. Élete első diákolimpiáján vett részt, és
szép teljesítményt nyújtott Weimert Ádám, Kuszinger
András, Erdő-Bonyár Marcell, Gyócsi-Nemes Attila,
Bachmann Bercell, Ábel Botond és Gergő, Erszény
Petra és Roland – mondta Nemes János edző. A megmérettetésen a Kuszinger Áron, Nagy Ákos, Fischer
Barnabás és Fekete Zalán alkotta 4x50 méteres gyorsváltó első helyen végzett, így kvalifikálta magát a diákolimpia országos döntőjébe. Ezüstérmes lett a 4×50
méteres gyorsváltónk, Boross Zsombor, Nemes János,
Kuszinger Márton és Lukács Botond összeállításban.
A dobogó legfelső fokára állhatott fel Spándli Dominik és Sipos Dominik, egyaránt 100 méter gyors- és
hátúszásban. Krutek Csenge 100 méter mellúszásban
szerzett aranya mellé a gyors úszásnem ezüstérmét is
magáénak tudhatja. Egy aranyat és egy bronzérmet hozott haza Horváth Ágnes, előbbit 100 méter gyorson,
utóbbit mellúszásban szerezte. Ahmann Bence 100
gyorson másodikként, 50 mellen harmadikként ért célba, Kuszinger Áron pedig ezüstérmet szerzett 100 háton, míg mellen negyedik lett. Fekete Zalán 100 mellen
harmadik, gyorson ötödik lett. A kisebbek versenyében
Várnai Petra kiváló úszással 50 gyorson ezüst, mellen
bronzérmet szerzett. Barkó Kincső, Fedelevits Lora és
Boros Alíz pontszerző helyen zárt.

JÓ KEZDÉS A KÉZISEKNÉL
Mohács együttesével mérték össze tudásukat a harkányi kézilabdások a tavaszi
szezon nyitányán. A hazai pályán vívott küzdelmet 30:27-re a fürdőváros együttese nyerte.
A mérkőzést végig magabiztosan vezető harkányiak győzelme nem volt veszélyben a szintén dobogóra hajtó
Moháccsal szemben. A hibátlan
mérlegét őrző csapatunk 18 ponttal a megyei tabella élén áll, Komló
együttese kettővel lemaradva követi.
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SOKAN GYŐZTEK,

ÉS MINDENKI NYERTES VOLT
Freier Balázs versenyigazgató jól fohászkodott az égiekhez: ha napsütés nem is, de legalább hómentes futófelület várta a Decathlon 34. Pécs – Harkány futás résztvevőit.
Borús, de a versenyzők szerint is ideális időben teljesítette a Decathlon 34. Pécs – Harkány futóverseny 25 km-es
távját a közel ezer induló. Valójában mindenki nyertes
volt ezen a vasárnapon, aki elindult. Mivel áldozott az
egészségére néhány órát, és legyőzte nemcsak a 25 kmes távot, de önmagát is, ami valamennyi sportteljesítmény közül a legértékesebb. Mivel elmaradt a kerékpárverseny, némileg könnyebb dolga volt a szervezőknek,
hiszen így együtt, 11 órakor rajtolhattak el a résztvevők.
Március 4-én, vasárnap a szokásos helyről, a Verseny
utcai PVSK csarnok mellől Csizi Péter országgyűlési képviselő indította el a népes mezőnyt. Volt egyéni, váltó,
családi és céges váltó is. Az első befutó fél egy körül ért
célba, megfelelve ezzel a sok éves 90 perc körüli első
beérkezési időnek. Sok kategóriában és korcsoportban
indultak különböző korú férfiak és hölgyek a távon, akik
közül többen győztesként célba érve kupát is átvehettek. A hölgyeknél egyéniben Sebestyén-Bátai Réka, a

PSN Zrt. futója lett az első, míg a fiúk egyéni kategóriáját
a hódmezővásárhelyi Szöllősi Renátó nyerte.
A főszervező, Freier Balázs örömmel értékelt: – Szerencsére baleset nem történt, és végül az időjárás is kegyes
volt hozzánk. Az idén is több újdonságot vezettünk be,
például megváltoztattuk a cél helyét, amely a Bartók
Béla úton, a Harkányi Gyógyfürdő oldalbejáratánál volt.
A verseny végén elfogyasztható babgulyás pedig ismét
nagy sikert aratott. Úgy gondolom, a körülmények ellenére a rendezvény elérte célját. Sajnálom, hogy a kerékpáros futamot nem tudtuk megrendezni.
Az eredményhirdetés a Harkányi Gyógyfürdő aulájában
volt, az aktus előtt egy üdítő melegfürdőt is vehettek a
résztvevők. Baksai Tamás, Harkány polgármestere, Szilágyi Tibor, a Harkányi Gyógyfürdő igazgatósági tagja,
Marton Ferenc, a PVSK kommunikációs vezetője és Freier Balázs versenyigazgató adta át a díjakat.
(pvsk.hu – Nyilas László)

2018. március 17. - Harkányi Sportcsarnok
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