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beteg és digitális
Amikor digitális evolúcióról beszélünk, bizony 
nem eszközeink fejlődését kell érteni alatta, 
hanem egy alapvető és visszafordíthatatlan 
társadalmi folyamatot, ami javában rostál: van, 
aki alkalmazkodik de van, akit kivet magából 
a digitális társadalom. Már javában zajlik az a 
forradalom, ahol az együttélés alapjait nem csak 
a materiális javak, hanem a digitális enyém-tiéd 
határozza meg. Már nem csak jövő az a virtu-
ális valóság, ahol a társadalmi interakciók egy 
magunk által alakítható felületen zajlanak, és az 
értékrendet lájkban mérik. A számítógépek rég 
létrehozták azt a világot, melyben modern kori 
kőbaltaként eszközként simulnak kezünkbe, 
hogy teremtsünk és lopjunk, javítsunk és árt-
sunk, tanuljunk vagy hazudjunk magunknak a 
monitor mögötti térben, mely kizárólag abból 
áll, amit saját megnyugtatásunkra préselünk 
bele. Helyes-e így? Küzdünk-e ellene? Elvenné 
egy kétéves gyermektől a tudást, csak azért, 
mert előbb tudja kezelni az okostelefont, mint 
átnyomni a csillagot a megfelelő alakú résen és 
előbb szerkeszt fényképet, mint kiszínezze első 
füzetét? Megfosztaná attól, hogy óvodában több 
műszaki kompetenciával rendelkezzen, mint 
ami ahhoz volt szükséges, hogy ülésbe pré-
selődve visszatérjen az első ember a Holdról? A 
régi eszmék vajon helyesebbek csak azért, mert 
próbálják elhitetni velünk, hogy egy kifestővel 
és néhány furcsa alakú fajátékkal jobb emberek 
vagyunk? Ebben a világban már javában rázzák 
a digitális evolúció fáját.

Zöld energia

Maradtak a csillagok6
Dr. Ajtay Zénó

A tartalomból
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Érdemkereszttel tüntették 
ki városunk lelkészét

Iráni turisták felé nyit a 
gyógyfürdőkórház
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A gyakor-
lat kritiká-
ját fogal-
mazta meg 
a Városgaz-

dálkodás 
vezetője. 
Úgy véli 

az, hogy egy-
forma virágládák sorakoznak 
egymás mellett még nem javít az 
összképen, az átrakodás gyakor-
lata nem elég, mindet le kellene 
cserélni.

A beton virágtartók, mint a vá-
rosképet alapvetően meghatározó 
látványelemek a hatvanas éveket 
idézik – mondta Marosi András 
egy városrendezési megbeszélés 
alkalmával. A Városgazdálkodási 
Zrt. vezetője annak kapcsán em-
lítette a kihelyezett betonládákat, 
hogy azokat utcánként egysége-
síteni próbálták – ehhez azonban 
nem találtak elegendő mennyi-
ségű, egyforma virágtartót.
 
Kérdésünkre elmondta, nem venni 
vagy vetetni akar újabbakat, a 
városi üzemben csinálnák meg a 
virágtartókat modern elvárások-
nak és formáknak megfelelően. A 
Harkány-szerte elhelyezett mint-
egy tucatnyi fajta láda némelyike 
alapvető feladata mellett forga-
lomterelési funkciót is kapott, de 
az elmúlt néhány évtized során 
ezen már túlmutat egy európai 
várostervezés. Városunkban több 
tucat virágtartó cseréje valósulhat 
hamarosan meg. A szakember 
rámutatott, hogy egy innovatív – 
például padokkal és ülőrészekkel 
egybeépített – fa elemekkel borí-
tott virágtartó látványos köztéri 
elem lehet, előállításának orosz-
lánrészét pedig saját erőből is el 
tudják látni.

Változtatna az utcaképen 
        a városgazdálkodás

Harkányban is keresik azt, aki 
szívesen megmutatná konyha-
kertjét – és nyerne vele. Nevezni 
április végéig lehet akár erkélyen 
kialakított balkon vagy 50 négy-
zetméter alatti mini kategóriá-
ban is.

Április 30-ig lehet jelentkezni A 
legszebb konyhakertek – Harkány 
programra, amelyet a városban 
összesen hét kategóriában írtak ki 
az országos programnak megfele-
lően. 

A versenyben mindazok részt 
vehetnek, akik konyhakerti zöld-
ség- vagy gyümölcstermesztéssel 
foglalkoznak saját, illetve bérelt 
földterületen. Nevezési kategóriák: 
balkon, mini, normál, zártkert – itt 
külön zöldség, gyümölcs és vegyes 
– valamint közösségi. 

A kiírás szerint kertben, erkélyen, 
balkonon öt edényben három 
különböző konyhakerti növényt 
kell termeszteni, melyeket május 
1. és augusztus 15. között előzetes 
egyeztetés alapján két alkalommal 
zsűriznek és kategóriánként az 
első három helyezettet díjazzák. 

Jelentkezési lap a Harkányi Vá-
rosgazdálkodási Zrt-nél (Petőfi  u. 
2-4.) is kérhető.
 
A Magyarország legszebb kony-
hakertje díjra való jelölésre min-
den kategória első helyezettje lesz 
jogosult a helyi zsűri ajánlásával. 
Eredményhirdetés szeptember 
9-én lesz.

Bővebb információt a 
www.alegszebbkonyhakertek.hu 
oldalon találhat.

Legyen öné a legszebb konyhakert!

Újabb korlátok kerültek ki
Immáron tucatnyi helyen 
teszik biztonságosabbá 
korlátok a főutca gyalogos 
forgalmát. 

Legutóbb márciusban, 
a rendszeres lakossági 
megkeresések 
eredményeként kerültek 
a Kossuth Lajos utcai 
gyalogátkelőhelyei mellé 
korlátok, ahol az idősek 
mellett a mozgásukban 
korlátozott - kerekesszékes 
vagy támaszos - 
közlekedőknek is segítséget 
nyújtanak a közlekedésben, 
a négysávos úton való 
átkelésben. 
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Harkányban is a megújuló 
energiáé a jövő
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Mint ahogy az elmúlt években 
napelem került a művelődési 
ház és az iskola tetejére, és ahogy 
hamarosan kezdődik a közvilágí-
tás korszerűsítése is, úgy a tavaly 
augusztusban elfogadott hatá-
rozat is jelzi az önkormányzat 
megújuló energia kihasználásá-
val kapcsolatos törekvéseit.
 
Hazánk 2020-ra 14,65 százalékos 
zöld energia előállítást vállalt az 
uniós 13 százalékos kötelezett-
séggel szemben. Ezt szolgálják a 
különböző KEOP pályázatok, mint 
például a művelődési ház és az 
iskola esetében.
 
Az elmúlt évben a művelődési 
házra szerelt napelemrendszer 
24.105 kWh energiát termelt 
amellett, hogy az épület fogyasztói 
19.276 kW-ot fogyasztottak – tud-
tuk meg a kimutatásokból. Mint az 
összegzésből kiderül, a Kulturális- 
és Sportközpont belvárosi épüle-
tében ennek köszönhetően nem 
kellett villanyszámlára költeni.
 
Az iskolára szerelt fele akkora 
napelem már kevesebbet termelt: 
6.482 kWh energia keletkezett, 
ami ugyan nem fedezte az intéz-
mény több, mint tízszer nagyobb 
fogyasztását, de jelentős megtaka-
rítást eredményezett. 

Szintén a rezsi csökkenését várják 
a konyha átalakításának köszön-
hetően, ugyanis a korszerű beren-
dezések a korábban alkalmazott 
gépeknél jóval kedvezőbb osztály-
zattal büszkélkedhetnek a haté-
konysági skálán.
 

Napelempark az 
elkerülő út mellett
 
Ahogy az iskola napelemes rend-
szerének pályázati úton való bő-
vítése, úgy a tavaly augusztusban 
elfogadott előterjesztés is újabb 
energetikai beruházásokat vetíte-
nek előre. Ekkor fogadta el ugyan-
is Harkány képviselő-testülete azt 
a kezdeményezést, mely szerint 
pályázati úton a város intézmé-
nyeinek energiaköltségét fedeznék 
napenergia hasznosításával.
 
Ezt a célt szolgálja az a törekvés, 
mely szerint a várhatóan közeljö-
vőben kiírásra kerülő pályázaton 
indulva Harkány az 58-as elkerülő 
út és a vasúti sínek közötti, közel 
kéthektáros területén egy nape-
lemparkot tervez létesíteni. Ez a 
fejlesztés elkülönül a teljes mérték-
ben magánkezdeményezésű, jelen-
leg vitás jogállású, belső területre 
tervezett projekttől.

Naperőmű vagy 
napelempark? 
A köznyelvben keveredik a két fo-
galom. A legtöbb város 499 kW-os 
telepet létesít, ugyanis az 500 kW 
feletti teljesítmény már erőműnek 
számít, más szabályozással. Har-
kány a közvilágítás rendszerbe 
való bekapcsolhatóságát is szem 
előtt tartva 300 kW teljesítményt 
célzott meg. A testület jelezte: a 
pályázat előkészítése mellett annak 
kiírását követően pontosítja a 
lehetőségeket, a végleges beadásról 
pedig a konkrét lehetőségek és fel-
tételek ismeretében ismét dönteni 
kíván.
 

Jönnek a LED-es 
lámpák 
Nyár közepéig kicserélik az 1112 
hagyományosnak mondható lám-
patestet. Az energiamegtakarítás 
jelentős, a LED-es technológia kö-
zel 50 százalékos csökkenést ered-
ményez. A világítás cseréje külön 
tervezési folyamat után valósulhat 
meg: a felnőttek és gyermekek 
közlekedési szokásainak valamint 
a köz-, közlekedésbiztonsági szem-
pontok fi gyelembe vétele mellett 
újabb 70 lámpatest felszerelése is 
megtörténik.

Feljelentéssel zárult a vizsgálat
Február 25-én állomány-
gyűlést tartottak a Közút 
harkányi üzemmérnök-
ségén. Az eseménynek az 
szolgáltatta az apropóját, 
hogy több munkatárs közös 
levélben kereste fel a tár-
saság felső vezetőit a helyi 
működés problémáival. Az 
ügyekben belső kivizsgálás 
indult, folyományaként 

pedig a Magyar Közút 
Nonprofi t Zrt. rendőrségi 
feljelentést tett – közölte 
lapunkkal a vállalat. Mint 
mondták, a jelenleg tartó 
rendőrségi vizsgálat lezár-
tával bővebb információval 
tudnak majd szolgálni. 
Az önkormányzat nem áll 
szerződéses viszonyban a 
vállalattal.
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A Magyar Fürdőszövetség meg-
tartotta éves ellenőrzését a har-
kányi gyógyfürdőben. A három 
tagú szakmai delegáció két napot 
töltött el városunkban, miközben 
megvizsgálták, hogy továbbra is 
érdemes-e a fürdőnk az új rend-
szer szerinti négycsillagos beso-
rolásra.

A szakbizottság megállapításai 
között szerepel, hogy fürdőnk – 
kiemelten a gyógyászati részleg 
– az elmúlt egy évben jelentős 
mértékben fejlődött valamint a 
korábban javasolt változtatások is 
megvalósultak. Az ellenőrzésen 
magas pontszámot elérve maga-
biztosan megtarthatta négycsil-
lagos gyógyfürdő minősítését, 
pár ponttal maradva csupán le a 
legfelső kategóriáról.
 
A harkányi fürdő 2013-ban a Ma-
gyar Fürdőszövetség előminősíté-
sén öt csillagot kapott. 2014-ben 
a nemzeti tanúsító védjegyrend-
szer is bővült a fürdők minősí-
tésével. Az új, pontszám szerinti 
besorolásban a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Magyar Fürdő-
szövetség 1-5 csillaggal rangsorolja 
azokat az élmény-, gyógy-, well-
ness illetve orvosi wellness fürdő-
ket, strandfürdőket és uszodákat, 
amelyek csatlakoznak a minősítési 
rendszerhez. Harkány az új rend-
szerben négy csillagot tudhat a 
gyógyfürdőjének.

A napokban lefolytatott felülvizs-
gáló ellenőrzés hiányosságokat is 
feltárt. Az értékelő jegyzőkönyv 
pontozással sorolt szempontrend-
szere alapján megállapítást nyert, 
hogy az új értékelési rendszer 
ötcsillagos minősítésének megszer-
zéséhez ki kell építeni egy belépte-
tő rendszert, további öltözőszek-
rényeket kell vásárolni és üzembe 
helyezni valamint meg kell valósí-
tani a szelektív hulladékgyűjtést. 

Az eredmény előrelépés a tavalyi 
értékeléshez képest és végre látható, 
hogy elérhető távolságba kerül az új 
pontozási rendszerben is az ötcsil-
lagos minősítés - összegezte Hegyi 
Ákos. 

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 
vezérigazgatója jelezte, hogy a 
bírálók továbbra is fenntartják, 
miszerint a harkányi víz az ország 
etalonja gyógyvíz tekintetében.
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Maradtak a nemzeti védjegyrendszer csillagai

A kivitelező változatlanul május elsejé-
re ígéri a további öt csúszda átadását. 
A szükséges engedélyezési eljárások 
lefolytatása után a vízi élményelemeket 
június 15-én, a tanév utolsó napján ter-
vezi a fürdővállalat a vendégek haszná-
latába adni.

TARTJÁK AZ ÜTEMTERVET
Beadásra került a kiemelt gyógyhelyfejlesztési pályázat, mely se-
gítségével a Muslinca sor lebontott épületei helyén - legkorábban 
ősszel állva neki - új épületsort emelnének. A pályázati támo-
gatással 600-700 millió forintból megvalósuló beruházás a kör-
nyezet megújulása mellett kávéházat, helyi termékeket bemutató 
pavilont, interaktív kiállítóteret- és gyerekjátszóházat illetve fel-
nőtteknek szóló pihenő-szolgáltató helyiséget is tartalmaz.

NYÁR KÖZEPÉN HIRDETNEK EREDMÉNYT

A víz világnapja idén a Vizek és mesterségek mottóra van felfűzve, ezért a 
fürdő a motorháztető alá engedett betekintést. Egy hét alatt valamennyi 
harkányi iskolás megismerhette a vízzel kapcsolatos szakmákat, munka-
köröket. Megnézték és kipróbálták a tolózárakat, szűrőket, szivattyúkat 
és azokat az eljárásokat, amiket a biztonságos fürdőzéshez követ a vállalat.

Víz világnapja: a fürdő működésével 
ismerkedtek az iskolások
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A Harkányi Turisztikai 
Egyesület a prágai, belgrádi 
valamint a budapesti és zágrábi 
turisztikai kiállítást jelölte ki 
azon idegenforgalmi szezont 
megelőző eseménynek, melyen 
a harkányi szolgáltatások 
bemutatása jelentőséggel bír. 
Emellett úgy vélik, a workshopok 
nemhogy helyettesítik a 
kisebb seregszemléket, hanem 
célzottabb, hatékonyabb 
marketinget jelentenek a város és 
a régió számára.

Spórolás és átgondolt intézkedés 
kell, hogy jellemezze a hasonló 
kiállításokon való megjelenést 
- mondta Mojzes Tamás. Az 
egyesület titkára rámutatott: az 
egyik legnagyobb küldő terület, 
Csehország mellett a szerb 
fővárost azért vették célba, mert 
az ottani egyesületek és turisztikai 
utaztatók megkeresésükkel 
kifejezett érdeklődést mutattak 
Harkány felé. A déli arculatot 
erősíti a zágrábi megjelenés is.

Vissza kell kerülni a nemzetközi 
vérkeringésbe, elsősorban ott, 
ahol kézzel fogható érdeklődést 
mutatnak a város és szolgáltatásai 
iránt - mutatott rá Mojzes Tamás. 

Mint megerősítette, Belgrádban és 
Prágában is született beutaztatóval 
megállapodás, míg ez utóbbi 
ország belügyminisztériuma 
is érdeklődést mutat Harkány 
irányába.

A következő időszak új feladatot 
ró az egyesület számára, 
hiszen tudatosítani kell mind 
belföldön, mind az elsődleges 
célcsoportok országaiban, hogy 
Harkány megújul, új aktív és 
élményturisztikai elemekkel várja 
visszatérő és újonnan rátaláló 
vendégeit.

Seregszemléből sem 
kell a legdrágább
A titkár megjegyezte: a 
költséghatékonyság érdekében 
inkább a workshopokat vennék a 
későbbiekben célba. Az egynapos 
rendezvények jellemzően egy adott 
témát dolgoznak fel, melyekre 
jól megválasztva hatékonyabb, 
célzottabb marketingtevékenység 
felépítése lehetséges.

Befogadták a térségi TDM-ről 
szóló pályázatot - ismertette a 
márciusi fejleményeket Mojzes 
Tamás. Az egyesület ezzel 
kapcsolatban is egyik fő feladatául 
a város hatékonyabb online 
megjelenését határozta meg, 
mely jóval költséghatékonyabb, 
mint a seregszemléken drága 
installációinak felvonultatása.

A nemzeti ünnep alkalmával 
városunk lelkésze állami kitünte-
tésben részesült. 

Balog Zoltán miniszter a magas 
színvonalú munkája és példamuta-
tó elhivatottsággal ellátott szolgála-
ta elismeréseként adta át a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetést Bereczky Ildikónak, 
a Harkány-Márfai Református Tár-
segyházközség lelkészének.

Úgy érzem, a kitüntetés szól 
mindazoknak, akik itt a végeken 
szeretetükkel, türelmükkel és 
hűségükkel álltak mellettem, ez is 
hozzájárult a köztársasági elnök 
elismeréséhez - mondta Bereczky 
Ildikó, hozzátéve: örülnék, ha ez 
az esemény is segítené a figyelmet 
újra felkelteni méltatlanul mellő-
zött vidékünk iránt.

Érdemkereszttel tüntették ki 
városunk lelkészét

Mojzes Tamás: Vissza kell kerülni
    a nemzetközi vérkeringésbe
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A Pécsi Tudományegyetem hall-
gatói Harkány témájával vettek 
részt az Országos Felsőoktatási 
Marketing versenyen. Előadásuk-
ról pénteken tartottak beszámo-
lót a Thermal Hotelben – a helyi 
szállásadók és a város turizmusá-
ban érintett vállalkozók részvé-
telével.

A hallgatók előadásai végén 
Harkány jelenlegi helyzetével, 
pozicionálásával több vélemény 
és észrevétel is elhangzott, melyek 
nem egy ponton érzékeny terüle-
tet érintettek úgy a diákok, mint 
a városiak. Kumli Alexandra, a 
tanulmány egyik készítője és az 
előadás gazdája ismertette, hogy 
a városmarketing verseny témája 
adott volt, hiszen közgazdászként 
– és személyesen indíttatásból is – 
Harkány szerepel a mesterszakon 
készített szakdolgozatának közép-
pontjában. 

Sok lehetőséget látok a városban, 
mint ahogy nincs kihasználva a 
kénes gyógyvíz, mely egyedülálló 
nemhogy az országban, de Európá-
ban is – fogalmazott, hozzátéve: az 
egészségtudatos trendek jóvoltá-
ból erre mutatkozik kereslet.Mint 
rámutatott, a város egyik fő prob-
lémájának azt látja, hogy hiányzik 
az együttmű-
ködés. Nem 
csak a város 
szintjén, hanem 
térségi szinten 
is – fogalmazott. 
Siklós és Villány 
mellett megem-
lítette az éves 
szinten mint-
egy 5-600 ezer 
turistát fogadó 
Máriagyűdöt is.

Mint ahogy több 
problémára is 

rámutattak, az összefogás 
feladatkörében elsősorban 
a TDM szerepét látják. Hi-
ányzó marketingelemként 
határozták meg Harkány 
szerepének tudatosítását az 
elérni kívánt célközönség-
ben is.
 
Az előadás során elhang-
zottakkal kapcsolatban 
Kecskeméthy Pál és 
Márton Béla képviselők 
is rámutattak mind az 
adózási, mind a város 
gazdálkodásának néhány 
sarokpontjára, valamint 
Éva Ferenc alpolgármester 

az elmúlt negyven év demográfiai 
aspektusait vázolta fel. Nagyon 
jó volt, hogy mi is kaptunk visz-
szajelzéseket a meglátásainkkal és 
a tanulmányban kimondottakkal 
kapcsolatban – összegezte előa-
dása végén Sarkadi Dávid, a PTE 
Közgazdaságtudományi Karának 
hallgatója.

A harkányi marketing volt a téma
8

A harkányi fürdő forgalma napjainkban 

2010 2011 2012 2013 2014

Strand 201 389 151 285 151 285 133 432 101 013

Gyógy 395 264 358 719 397 281 338 452 358 665

Össz. 596 653 513 132 548 566 471 884 459 678
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Harkányban 
tartotta ülését 
a két neves 
egyesület

Március elején Harkányban 
tartotta ülését a Magyar 
Reumatológusok Egyesülete 
Dél-dunántúli Szekciója és az 
Immunológiai Reumatológiai 
és Rehabilitációs Egyesület. Az 
eseménynek a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórház HPC 
szárnya adott otthont.

Az egyesületek évente két ülést 
szerveznek, tavasszal és ősszel 
– ismertette dr. Nusser Nóra, a 
harkányi kórház reumatológusa 
és az esemény házigazdája. Az 
egyesület ősszel állította fel új 
vezetőségét Prof. Dr. Sütő Gábor 
elnökletével, aki az első idei, 
immáron általuk szervezett ülést 
hozta Harkányba. Mint az elnök 
mondta, a hagyományaiknak 
megfelelően ősszel is üléseznek, 
előreláthatólag valamely 
szomszédos megye helyszínén.

Táncsics Kupa: a magyar és angol 
mellett a matekkal is dobogóra 
álltak a harkányiak
Összességében több mint 10 pont-
tal előzték meg a Kitaibel Pál Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola diákjai a második helyen 
végzett csapatot a Siklóson lebo-
nyolított Táncsics Kupa magyar 
nyelvi versenyen. A felső tagozatos 
tanulók számára kiírt 
megmérettetésen tíz 
iskola diákjai vettek 
részt.
 

A 
har-
kányi 
nebulók 
közül az ötödike-
sek versenyében Fekete Míra 
második, Zsiros Alexandra har-
madik, a hatodikosoknál Sólyom 
Boglárka harmadik, a hetedike-
seknél Tegzes Kata első, míg a 
nyolcadikosok körében Füredi 
Fanni első, Bognár Lilla Éva máso-
dik helyezést ért el.
  
Az angol nyelvi versenyen a hete-
dikeseknél Nagy Lóránt végzett az 
élen, Endrődi Norbert harmadik 
helyezett lett, míg a végzős tanu-

lók körében Füredi Fanni szerezte 
meg az első helyet, megelőzve 
Versényi Vivient.
 
A matema- tika 
versenyen az 
ötödikes diákok 
között Spándli     Dominik 

harmadik lett, 
míg a

 
hetedikeseknél Tegzes 

Kata végzett az élen. Itt Szabó 
Máté szintén harmadik helyezést 
szerzett. Az iskolák közötti ver-
senyben az intézmény szintén 
harmadik helyen végzett.
 
További hír az intézmény háza 
tájáról, hogy a Szombathelyen 
lebonyolított Sistrum Országos 
Hegedűversenyen Keczeli-Mé-
száros Anna és Szabó Lili is arany 
minősítést szerzett.
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Apró darabokra zúzták a Muslinca 
sor régi épületeinek maradványait. A 
romok minden acél, beton és egyéb 
elemét különválogatva aprította fel a 
gép. A törmelék a hegyi utak javítására 
lesz felhasználva: az általános szórás és 
hengerelés mellett a Nagyhegy utcától 
indulva 5-6 helyen fel is depózzák azt, 
hogy a kisebb utcák lakói is vihessenek 
belőle házaik előtti kátyúk javítására.

Ezerötszáz köbméter 
vasbetont daráltak le
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A gyógyturizmus Iránból Ma-
gyarország felé való fellendítését 
célozza az a megállapodás, amit 
a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház és az Iráni 
Kereskedelmi Központ írt alá. A 
találkozónak a harkányi kórház 
adott otthont.

Az elmúlt időszakban Magyaror-
szág szorosabbra fűzte gazdasági 
és politikai kapcsolatait a perzsa 
állammal. Ennek eredménye volt 
az a márciusi találkozó, mely 
alkalmával az elmúlt három hónap 
alatt kidolgozott együttműködési 
megállapodást írták alá.
 
Egy rendkívül áldatlan állapotot 
oldott fel az iráni és a magyar 
kormány, amikor tavaly december-
ben – 27 év után – kormányunk 
hivatalos látogatást tett Teheránban 
– ismertette Tiffán Zsolt. A kap-
csolatok alappilléreit felidézve az 
országgyűlési képviselő kiemelte a 
vízzel kapcsolatos különböző tech-
nológiák szerepét, jelezve, hogy a 
napokban került benyújtásra egy 
olyan pályázat, mely megvalósítva 
az ország egyik legnagyobb rend-

szereként előirányozza az Ős-Drá-
va vízkormányzási rendszert.
 
Az országgyűlési képviselő a gyó-
gyászat pillérére mutatva megje-
gyezte: Harkány és a pszoriázis 
Európában egyedülálló gyógyásza-
ti lehetősége kiemelkedő pont az 

országok közötti együttműködés-
ben. A gyógyszeripar szintén egy 
olyan eleme lesz majd az együtt-
működésnek, amely az irányi-ma-
gyar kapcsolatok jövőjében szintén 
Harkánynak adhat fontos szerepet 
– fogalmazott Tiffán Zsolt.
 
A Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház az elmúlt két 
évét nagyon jól zárta, hiszen nem 
azok a kórházak közé tartozik, 
akik veszteséget termelnek, hanem 
azok közé, akik eredményesen 
tudnak gazdálkodni – mondta 
Nagy Csaba. A Baranya Megyei 
Önkormányzat elnöke kiemelte, 
az intézmény a közel háromszáz 
alkalmazottjával az egyik legna-
gyobb foglalkoztató a megyében. 
A nemzetközi együttműködés egy 
kaput nyit ki nem csak a kórház, 

a fürdő, hanem a város részére 
is – fogalmazott, jelezve a megyei 
önkormányzat támogatási szándé-
kát valamennyi vezető irányába.
 
Péter Iván, a kórház főigazgatója 
az eseményen kifejtette, hogy a 
kórházban folyó, gyógyvízen ala-

puló munka minden 
olyan humán és orvosi 
oldala biztosított, ami-
vel valóban modern, 
huszonegyedik századi 
szolgáltatást tudnak 
biztosítani mind a ha-
zai, mind külföldi ven-
dégek számára. Úgy 
gondolja, az együttmű-
ködés eredményeként 
idén két-háromszáz 
iráni turista érkezhet a 
harkányi gyógyfürdő-
kórházba.
 
Dr. Shahrokh Mir-
za Hosseini, az Iráni 
Kereskedelmi Központ 
régiós elnöke felidézte, 

az aláírt megállapodás három hó-
napos intenzív munka eredménye. 
Harkány és az itt dolgozó szak-
emberek  – köztük egy iráni orvos 
is – szakmai, kulturális és nyelvi 
szempontból is kiváló lehetőséget 
biztosítanak az iráni vendégeknek 
– mondta, egyaránt megjelölve 
az orvosi kezelésre vagy pihenni 
érkezőket. Mint ismertette, az 
iráni szakmai egyesületek már 
tájékoztatva lettek a harkányi lehe-
tőségekről, az egyeztetések szerint 
rövid időn belül az egyik legje-
lentősebb turisztikai utaztató is 
látogatást tesz Harkányban. Ahogy 
az iráni turisztikai központ láto-
gatása is várható, lehetőségét látja 
nem csak Irán, hanem a környező 
országok szakmai konferenciáinak 
városunkban való lebonyolítását is.

Iráni turisták felé nyit a gyógyfürdőkórház
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Találkozott már interneten 
minimalista kórházi reggelivel, 
fóliába csomagolt egy szelet pári-
zsival vagy kockasajttal egy falat 
kenyéren? Tudta, hogy a szűk 
keret nem mindig magyarázat? A 
lehetőségekről és a harkányi kór-
ház reggelijéről a helyi szakem-
bereket kérdeztük. Képeink nem 
beállított fotók, azokat a regge-
lizőasztal mellett készítettük.
 
A Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórházban alapvetően 
két helyen is zajlik reggeliztetés. 
Az egyik a főépület étterme, ahol 
az OEP által fi nanszírozott betegek 
étkeznek, a másik a HPC épülete, 
ahol fél- vagy teljes panziós ellá-
tásban részesülnek az ezt igénylő 
vendégek.

A HPC asztalán négyféle felvá-
gott, idénygyümölcsök, zöldségek 
és sajtok, méz, dzsem, margarin, 
a melegen tartóban rántotta volt 
ottjártunkkor, míg a másik étte-
remben túrós táska, a diétások 
előtt pedig magvas zsemle, főtt 
tojás, vaj. A kettő között alapve-
tő eltérés van – mutat rá Szijártó 
György. Létszámtól függően az 
új szárnyban kontinentális vagy 
svédasztalos reggelivel szolgálunk, 
most ez utóbbi látható – magya-
rázza a kórház vezető dietetikusa. 
A protfólióban ezek mellett müzlik 

és gabonapelyhek is megtalálha-
tóak valamint minden esetben 
van meleg reggeli – teszi hozzá – a 
tálalókonyhán pedig egy négy-
hetes étlap szerint tesszük minél 
változatosabbá a reggeliket.

Vannak esetek, amikor a klasszi-
kus sajt, felvágott, margarin vagy 
vajkrém, lekvár vagy méz találha-
tó a tányéron, ami mellé mindig 
igyekszünk zöldséget is adni. Van, 
hogy péksüteményt szolgálunk fel, 
legújabban pedig a zabpelyhek is 
felkerültek az étlapra – fogalmaz a 
dietetikus.
 

Változik az étlap
 
Az OEP keret összesen 539 fo-
rintot biztosít a reggelit, ebédet, 
vacsorát és egy kis étkezést magá-
ba foglaló napi összeállításra. Mint 
megtudtuk, a kórházban az ebédre 
helyezik a nagyobb hangsúlyt, a 
szűkös lehetőségek miatt a dieteti-
kai csoport egy szigorú minőség-
biztosítási rendszer szerint változ-
tatja az étlapot.
 
Minden hónapban értékelik azt a 
10-12 pontból álló elégedettségi 
kérdőívet, melyből havonta átla-
gosan 250 darabot küldenek vissza 
a távozó betegek. A reggelinél 
maradva: ha látjuk, hogy akár pár 
százalékos esés volt valaminél, 

azonnal kivizsgál-
juk és változtatunk 
rajta – mondta 
Szijártó György.
 
Az étlapot a kórház 
élelmezését vég-
ző külsős cég és a 
dietetikai szolgálat 
közösen állítja ösz-
sze. Törő Árpád, a 
konyhát üzemeltető 
vállalat helyi képvi-

selője kiemelte, hogy az intézmény 
esetében különleges helyzetben 
vannak. Amellett, hogy a közét-
keztetést szabályzó EMMI rende-
letnek is meg kell felelni úgy, mint 
például a csökkentett sótartalom 

– rengetegféle diétás étrend szerint 
főzünk. A napi 350 fő sok egyéb 
mellett epe- és májkímélő vagy a 
diabétesz, glutén- vagy laktózmen-
tes étrend szerint is eloszlik. Ez 
nagyon nagy odafi gyelést igényel, 
ezért dolgozik nálunk diétás 
szakács is valamint ezért felügyeli 
mindezt a kórház külön csapata.

Nekem még nem volt panaszom 
– mondja az étteremben megszó-
lított vendég, és rögtön hozzáteszi: 
nem is az, hogy nem egy szelet 
kenyeret tesznek elénk, mert most 
is valami jó zsömleféle van, ha-
nem ahogy enni jövünk. Mint egy 
étterembe, találkozunk a folyosón 
mert hát van társasági élet, és 
ismerjük, bevárjuk egymást.

Mérlegen a kórházi koszt Harkányban

És azt tudta, 
hogy a paradicsom 
csak az 1880-as 
évektől - a pizza 
elterjedésével - 

vált népszerűvé, 
mert korábban azt 

hitték, hogy mérgező? 
Jótékony hatású savjai 
ugyanis kioldották a 
gazdagok által használt 
óntányérokban lévő 
ólmot.
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Balatonfüred, Deszk, Sopron és 
az új pécsi mellett a kardiológiai 
rehabilitációs intézetek sorába 
Harkány is felzárkózott. Látszik 
ez abból a szembetűnő változás-
ból, melyen Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórház 
nemrégiben újragondolt osztálya 
átesett. A csoport első emberét 
kérdeztük.

Másfél évvel ezelőtt Dr. Ajtay Zénó 
azzal az elképzeléssel érkezett Har-
kányba, hogy hozzanak létre egy 
olyan kardiológiai rehabilitációs 
osztályt, mely több tekintetben is 
egyedülálló. A kardiológiai osz-
tályt és a vele szervesen együttmű-
ködő ambulanciát folyamatosan 
fejlesztik. A nagyszerű mozgás-
szervi gyógykultúrával rendelkező 
kórház adottságai eleve kínálnak 
egy szélesebb szemléletű reha-
bilitációs környezetet, melyet a 
kardiológiai rehabilitációs szak-
ma elvárásainak megfelelően be 
tudnak illeszteni az osztályos és 
ambuláns rehabilitációs program-
ba. Az elmúlt időszak szembetűnő 
fejlődése és már észlelhető ered-
ményei mellett most is véli, még 
rengeteg munka van hátra.

EKG-tanfolyam és reanimációs 
azaz újraélesztési kurzusok szerve-
zése, monitor rendszer kiépítése, 
valamint egyedülálló ultrahangos 
készülékek, alvási apnoe és lég-
zésfunkció vizsgáló, rehabilitá-
ciós kerékpár EKG ergometriás 
berendezések beszerzése, az új 
megosztható hatalmas tornate-
rem, kerékpár edző ergométerek, 
járószalagok, kardiológiai vízi 
tornához rendelt medencék, kerin-
gés élénkítő - értágító természetes 
gyógymódok  - ez mind az elmúlt 
időszak sikere.  A legnagyobb prob-
léma, ahogy máshol, úgy Harkány-
ban is a szakemberek hiánya: szak-

dolgozó, orvos, nővér, gyógytornász 
- sorolja a kórház orvos igazgató 
helyettese. Mint rámutat, Európa 
és a pénz elszívó erejével szemben 
nagyon nehéz egységes szemléletű 

jól képzett munkatársakat találni, 
akik mindig, minden körülmény 
között magas színvonalú munkát 
végeznek. Megoldást a saját mun-
katársaink folyamatos szakmai 
képzése, a fi nanciális versenyhát-
ránnyal szemben a jó munkahelyi 
légkör kiépítése jelenthet. Ennek 
ellenére a betegágy melletti bérek 
emelése rendszerszinten szüksé-
ges.

Egyre többen választják az OEP 
által fi nanszírozott kezelések 

mellett a fi zetős, bővülő palettával 
bíró ellátást, melyhez nemhogy a 
régióban, de országos szinten is 
kiemelkedő eszközállománnyal bír 
a harkányi kórház. Ennek kötelé-

kében egy különleges szolgáltatás 
folyamatos fejlesztésén dolgozunk, 
ahol a diff erenciálódott társada-
lom különböző rétegből érkező 
valamennyi beteg igényét meg 
kell próbálnunk kielégíteni. A 
személyre szabott rehabilitációnál 
fi gyelembe kell venni a társbeteg-
ségeket, a különböző kockázati 
tényezőket, a beteg lelki és szoci-
ális erőforrásait, hozzáállását. Más-
ként nem lehet az egészségügyből 
sokszor hiányzó betegközpontú 
orvoslásra tekinteni - fogalmaz.

Dr. Ajtay Zénó 1965-született Pé-
csett, középiskolai tanulmányait a 
szekszárdi Garay János Gimnázi-
umban végezte, 1989-ben a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen ál-
talános orvosi diplomát szerzett. 
Egyetemi évei után, 1989-től a 
Somogy Megyei Kórház (jelenleg 
Kaposi Mór Oktatókórház) bel-
gyógyászati osztályán dolgozott, 
belgyógyászati (1994) és kar-
diológiai (1998) szakvizsgát tett, 
majd 1999-ben az akkor meg-
alakuló Szívgyógyászati Kliniká-
ra hívták, melynek egyik alapító 
tagja is volt. 

2011-ben Kardiológiai rehabilitá-
ciós szakvizsgát, majd 2013-ban a 
Pécsi Tudományegyetem Közgaz-
daságtudományi Karán „Certifi -
cate of Healthcare Management” 
oklevelet szerzett.
 
A Magyar Kardiológusok Társa-
ságának tagja, az éves nagygyűlé-
sek rendszeres előadója. 2010 de-
cemberében sikeresen megvédte 
Phd disszertációját, 2015 júliu-
sában a Pécsi Tudományegyetem 
Szenátusa címzetes egyetemi do-
censi címet adományozott szá-
mára.

Dr. Ajtay Zénó: a személyre szabott rehabilitáció
  és orvoslás több mint egyszerű szolgáltatás

12



WWW.HARKANYIHIREK.HU

Előadás két nyelven az óvodában

A Harkányi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásának köszönhetően 
tekinthették meg az A brémai muzsikusok 
című bábműsort a város óvodájának apró-
ságai a közelmúltban. A produkció a szek-
szárdi Német Színház vándorszínészeinek 
tolmácsolásában, két nyelven került bemuta-
tásra, mely nagy sikert aratott a lurkók körében.

13

Március elején a katolikus temp-
lomban szenvedett balesetet az 
egyház munkatársa. 
A sérültet mentőhelikopter szállí-
totta a pécsi kórházba, a köztisz-
teletnek örvendő hitoktatóért az 
egész város aggódott. Az egyház-
község tájékoztatása szerint a bal-
eset során bordatörést szenvedett 
munkatársuk hamarosan teljesen 
felépül és folytatja megszokott 
munkáját.

Bordatöréssel 
úszta meg
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Fodor Miklós üknagyapja kapta 
még emlékbe azt a csapatzász-
lót, amely sok mindent megélt 
a történelem viharai közepette. 
Az idő vasfoga mára a lobogón 
is tette kötelességét, mint Miklós 
mondja, kicsit avétos...

Az üknagyapám eredetileg papnak 
tanult, de jött az 1848-as szabad-
ságharc, és ő is bevonult. Őrmes-
teri rangig vitte, a csapatzászló 
pedig a birtokába került, melyet 
a végén örökségbe is megkapott 
egy pisztoly és egy kard kísére-
tében. Mindezeket hűen őrizte a 
család egészen 1945-ig, amikor is 
a pisztolyt felfedezték a katonák – 
nem akarom mondani, hogy kik 
- és elkobozták. A kardból meg a 
nagybátyám kést készített, mert 
kiváló anyagból készült. Én könyö-
rögtem, hogy a zászlót kaphassam 
meg, amit végül a nagymama ne-
kem ajándékozott. Én Kiskunmaj-
sán születtem, ott nagy divat volt, 
hogy házasságkötések, illetve egy 
komolyabb összejövetel alkalmá-
val ezt a zászlót magukkal vitték, 
melyet mindenki nagy tiszteletben 
tartott. Most már kicsit avétos ál-
lapotú, van egy-két szakadás rajta, 
de ez is jelzi, hogy eredeti.

Amivel itt Harkányban akadt némi 
problémád, mert...

Amikor az amerikaiaktól visz-
szakaptuk a nemzeti ereklyéket 
– melyeket Cyrus Vance egykori 
külügyminiszter adott át ünnepé-
lyes keretek között -, akkor Kádár 
tartott egy hegyi beszédet, hogy 
mindenki próbálja méltósággal 
megünnepelni a relikviák visszaa-
dását.

Mondta, hogy akinek van, lobo-
gózza fel a házát március 15-én. 
Tar Pista barátom kirakott egy ha-
talmas, két és fél méteres zászlót, s 
akkor jutott nekem eszembe, hogy 
nekem van ez az eredeti. Azt kitet-
tem a műhely falára. Még szeren-
cse, hogy nem az utcafrontra, mert 
akkor nem tudom mi lett volna, 
ugyanis jött a hegyről egy rendőr, 
aki ezt látta. Elment a restibe, 
onnan hívták az illetékeseket, akik 
egy órán belül állig fegyverben, 
géppisztollyal kijöttek hozzánk, 
bejöttek a műhelybe és kérdezték, 
ki tette ki ezt a zászlót. Mondtam, 
hogy én. Erre ők: azonnal vegyem 
le, mert ez egy Horthy zászló, s 
ennek nagyon komoly súlya lesz, 
mert én lázítom, izgatom ezzel a 
népet, nagyon meg fogom ütni 

a bokámat. Levettem. összecso-
magolták, elvitték… Kihallgatás 
kihallgatást követett, nagyon úgy 
nézett ki, hogy rám rozsdásodik a 
lakat...

Szerencsédre ez másképp alakult.

Az akkori siklósi rendőrkapi-
tány kiállt mellettem, mondta, 
hogy szorgalmas kisiparos va-
gyok, ő felelősséget vállal értem, 
mert ez csak egy emberi tévedés 
volt – esetleg. Én a kihallgatások 
alkalmával is elmondtam, hogy 
Horthy még nem is élt, amikor ez 
már zászló volt, de nem osztották 
a véleményemet. A zászlót elvet-
ték, és jó ideig csend volt… Majd 
ezután jöttek a kilencvenes évek és 
akkor olvastam az újságban, hogy 
van egy ember, Belénessy Csaba, 
aki kézbe vette ezeket a dolgokat. 
Kértem időpontot, elmondtam a 
problémámat, ő ígéretet tett, amit 
be is tartott. A rendőrségen mos-
ták kezüket, senki sem tudott róla, 
majd azután súgta meg neki egy 
illető, hogy hol találja, amit az ira-
tokban nem lelt Személyesen hozta 
ki hozzám. Azóta ez a zászló itt 
van Harkányban, az utóbbi évek-
ben a Szabadegyetem díszeként.

Harkányban az eredeti  
‚
48-as zászló

14
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Nyitva:
vasárnap, hétfő kivételével:

 9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Harkány,

Szent István u. 40.

Köszönjük a
fantasztikus kiállítást,
a részletes
magyarázatokat!
További jó egészséget
kívánunk a
művész úrnak,
kedves Laci bácsinak!

Fritz Ildikó és
Tarjányi János
2016. március 9.
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Az álmos magyar kisvárosban 
művelődési házában tűz üt ki, az 
elkövetők helyi fi atalok. A frissen 
áthelyezett százados határozott 
elképzelésekkel érkezik, a kallódó, 
befolyásolható fi atalokból városőr-
séget szervez. A csapat módszerei 
nem aratnak osztatlan sikert.

Veszettek

Pályázati lehetőséghez igazítva 
valamint önerős beruházás eshe-
tőségét is fi gyelembe véve készül 
a sportcsarnok konditermének 
felújítási terve. A koncepció 
szerint olyan gépekkel szerelnék 
fel, mint a futópad, taposógép, 
dönthető fekvenyomó pad vagy 
fi tnesskerékpár. Az eszközpark 
bővülne egykezes súlyzókkal és 
szabadsúlyokkal is, de a meglévő 
gépek felújításán túl a 60 négy-
zetméteres terem esztétikailag is 
újjászülethet: egyebek mellett a 
tervek között szerepel a padlózat 
cseréje is.

Dr. Spohn Mária (72/479-458)
    H, Sze, P: 07:30 - 11:00
          K, Cs: 07:30 - 10:00

Dr. Manzini Tibor (72/480-205)
    H, K, Cs: 08:00 - 12:00
  16:00 - 17:00
              Sze: 08:00 - 09:30
  16:00 - 17:00
                 P: 08:00 - 12:00 

Dr. Müller Éva (72/580-160) 
                H: 08:00 - 12:00
  16:00 - 17:00
                K: 13:00 - 17:00
       Sze, Cs, P: 08:00 - 12:00

Üzemorvosi rendelési ideje:
          K, Cs: 12:00 - 13:00
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Tenisz szakosztály alakult

Egy csapat diák halottak 
újraélesztésével kísérletezik. 
Első sikereik után leállítják a 
kísérletet, de ők nem hagyják 
veszni hosszú évek munká-
ját. Egy baleset után adott a 
feladat, de valami nem stim-
mel az eredménnyel...

Lazarus hatás

Orvosi ügyelet:
72/480-217

Rendelési idők

Új sportági szakosztály létrejöttét jelentette be a Harkányfürdő SE. Az 
egyesület elfogadta a tizenöt alapító tag kezdeményezését, miszerint a 
tenisz szakosztály is soraiba tartozzon.
 
A három harkányi teniszpályának eddig is gondos gazdája volt Nagy 
József személyében – mondta Miklós József. A szakosztályi elnök 
hozzátette: korábban is folytak egyeztetések, hogy a sportcsarnokhoz 
tartozzon a felújításra váró öltözőt is felsorakoztató komplexum. Most 
a hatékony üzemeltetést szem előtt tartva a labdarúgó, kézilabda, úszó 
és asztalitenisz szakosztályhoz hasonlóan olvadnak be az egyesületbe. 
A tervek szerint 2.400 forintos éves tagdíj mellett a pályák lefoglalása, 
a partnerkör kiterjesztése és az öltöző használata mellett a tenisz 
tanulására is lehetőségük lesz a leendő tagoknak.

Az Úszószövetség tagja lett a HDSE

ügyeletes gyógyszertárak
március 28.
április 03.

április 04.
április 10.

április 11.
április 17.

április 18.
április 24.

április 25.
május 01.

Kígyó
 Siklós (579-343)

Hollós
 Siklós (351-606) 

Alma
 Siklós (579-114)

Th ermál
 Harkány (480-453)

Kígyó
 Siklós (579-343)

Négy csoportban összesen 90 gyerekkel foglalkoznak a város úszószak-
osztályában, a versenyzők felkészülését négy edző és egy oktató-gyakor-
nok végzi. Mint megtudtuk, a rendszeresen versenyzők körében 35 fi atal 
található.
A szakosztály – amely ebben az évben ünnepli fennállásának öt éves 
évfordulóját - munkájában résztvevő diákok zömét a helyi általános 
iskola tanulói adják, de a versenyzők körében többek között megtalálha-
tó siklósi, villányi, drávaszabolcsi, nagyharsányi nebuló is. Az egyesület 
minden évben két alkalommal – tavasszal és ősszel - díjmentes úszó-
tanfolyamot indít a harkányi nagycsoportos óvodások számára, mellyel 
egyúttal csatlakoztak a Minden gyerek tanuljon meg úszni elnevezésű 
országos programhoz is. 
A szakosztály – mely évente átlag 20-22 megmérettetésen indítja ver-
senyzőit – legfőbb támogatója a város önkormányzata, illetve a Gyógy-
fürdő Zrt. Az egyesülethez kötődő legfrissebb hír, hogy a Magyar 
Úszószövetség  elnökségének döntéseként – elismerve az eddig végzett 
munkát, s azt, hogy a szakosztály minden szükséges kritériumnak 
megfelel – a Harkányi Diáksport Egyesület Úszószakosztálya a szövetség 
teljes jogú tagjává vált.

Megújulna a 
konditerem is
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A borongós időjárás alaposan ráijesztett a résztvevőkre, de így is 1200 versenyző 
teljesítette a 32. Pécs–Harkány országúti futóversenyt. Abszolút győztes a címvédő 
Nagy Tamás lett, aki a tavalyi 1 óra 21 perc 59 másodperces ideje után 1 óra 21 
perc és 41 másodpercet futott. 
A hölgyek között az olimpiára készülő Szabó Tünde ért elsőként célba, 1:36:46 idő 
alatt teljesítette a távot. Váltók között a PSN Zrt. Halász Ádám, Fazekas Milán, 
Kiss Dávid képviselte csapat állhatott a dobogó legfelső fokára az 1:25:09 idejének 
köszönhetően.

Futóverseny
17

Hat év kihagyás után, szeptemberben éledt újra 
a harkányi sakk. A Kitaibel Pál Általános Isko-
la diákjai máris szép eredményeket tudhatnak 
magukénak, pedig az idén debütáló sakkozóinak 
nem volt könnyű dolga: az alsó tagozatosok meg-
mérettetésén az elsősök akár a negyedikesekkel 
is egy asztalhoz kerülhetnek, ráadásul a harkányi 
diákok szeptember-október óta űzik csak a spor-
tot. A mezőnyt erősíti az is, hogy az összevont 
intézményeknek lehetősége van a csapatok jóval 
szélesebb palettából való összeállítására, ugyanis 
partnereik köreiből is delegálnak – akár több éves 
tapasztalattal rendelkező – versenyzőt.
 
A harkányi diákok a csoportok februári játsz-
máiban remekeltek. A Szekeres Andrea, Kucska 
Kamilla és Zsiga Sarolt által képviselt lánycsa-
pat első helyezést ért el, míg a fi úk mezőnyének 
kiegyenlítetlensége igencsak éreztette hatását: 
Kötő Bálint, Czeglédi Dominik, Baksai Tamás és 
Tihanyi Rajmund együttese a középmezőnyben 
végzett, várakozáson felüli teljesítménnyel.

Március közepén rendezték a sakk egyéni diá-
kolimpiai döntőjét Budapesten, melyen Kucska 
Kamilla képviselte Harkányt. A harmadikos lány 
a megyei döntőt megnyerve indult az országos 
megmérettetésre, ahol nem állhatott dobogóra. 
 

Diákolimpiára 
kvalifi kálták magukat a 
harkányi iskola sakkozói

A téli szünet alatt összesen nyolc felkészülési mérkőzést 
játszottunk váltakozó sikerrel, valamint két régebbi 
harkányi játékost – Végh Józsefet és Sipos Gábort 
– sikerült leigazolnunk - mondta Horváth József 
szakosztályvezető, sportköri elnök. Az egyesület 
legkomolyabb szponzora továbbra is az önkormányzat, 
illetve az elmúlt évben 12 millió forint TAO-s forrást
sikerült szerezni, melyből tízet a pályák világítására, 
a maradékot pedig a centerpálya automata öntöző-
rendszerének kialakítására fordítanak. Előbbi munká-
latai már elkezdődtek, az utóbbi megvalósítása 
áprilisban indul.
 
Horváth József a tárgyi feltételek tekintetében elmond-
ta, mindennel rendelkeznek, ami a megye I-es szerep-
léshez szükséges, a csapaton múlik, hogy megismétlik-e 
az őszi szériát, amennyiben ugyanis az őszhöz hason-
lóan a második helyen végeznek, úgy megvalósul az 
eredetileg kitűzött cél. A szakosztályvezető az esetleges 
feljutás esetén a csapat zömét alkalmasnak tartja a ma-
gasabb osztálynak való megfeleléshez. Leszögezte, 2-3 
megye I-es szintű játékost mindenképp igazolni kell. Ez 
nem jelenti azt, hogy bárkit is elküldenének, hiszen a 
keret jelenleg 17 főből áll, ezt kell húsz játékosra bőví-
teni. A vezető elsősorban harkányi játékosokban gon-
dolkodik – többen is a szomszédvár csapatát erősítik 
– kérdés azonban, hogy sikerül-e őket visszacsábítani…

Burgert Ottó vezetőedző a felkészüléssel kapcsolatban 
elmondta, a téli nehezebben zajlott mint a tavalyi, je-
lenleg elsősorban mentális problémáik vannak, melye-
ken igyekeznek javítani. Mint mondta, a fi atal srácok 
nehezebben viselik a nyomást, márpedig tavasszal 
hibalehetőség nincs, a nyomás pedig csak fokozódik. 
Ez most mindenkinek egy tanulási időszak. A mérkő-
zéseket bármi áron igyekeznek hozni, ha nem is olyan 
szép játékkal, mint ősszel. A csapat a tavaszi szezonban 
lapzártánkig 2 győzelmet és egy döntetlent ért el, s 4 
ponttal lemaradva a listavezető Ócsárd mögött áll a 
feljutást jelentő második helyen.

Egy szinttel feljebb lépnének
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Az időjárásnak köszönhetően az idei 
évben már beköszöntött a medve-
hagyma szezon, a rendkívül széleskörű 
gyógyhatással bíró növény Harkány 
környékén is elterjedt. Szedését a 2009-
ben megjelent, az erdőről, az erdő vé-
delméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
törvény szabályozza.
 
Az árnyas erdőket kedvelő évelő növény 
Magyarországon a Mecsekben és a Zselic-
ben terjedt el a legjobban, az előbbi esetében 
azonban ebben az évben két kijelölt helyszí-
nen tilos a szedése az elmúlt években történt 
intenzív gyűjtés miatt.
 
A medvehagyma jótékony hatásai közé tartozik a 
vér és vese tisztításán kívül, hogy enyhíti a fejfájást, 
jótékony hatással van a gyomorra és a bélrendszerre
is, valamint kiváló vízhajtó is egyben. Gyógyhatását elsősorban friss 
állapotban fejti ki, szárításával a hatásfoka csökken. Tartósítására a leg-
inkább javasolt módszer a kisebb zacskókban történő lefagyasztás, ám 
vannak akik a sóban, illetve olajban való elrakásra esküsznek.
 
A növény állami erdőben, nem védett területen engedély nélkül szedhe-
tő, a mennyiség azonban személyenként és naponta nem haladhatja meg 
a 2 kilogrammot. Ennél nagyobb tételű szedés esetében az erdőgazdál-
kodó engedélyét kell beszerezni nettó 20 ezer forint/hektár áron.

Medvehagyma: 
napi két kilót 
szedhet

Születtek:
Pintér Alex
  február 24. (Szent István utca 66.)
Bencze Jenő
  március 03. (Szőlőhegy 4906 hrsz)
  
Házasságot kötöttek:
Fejérdi Barbara és Dávid Gábor
  február 06.

Elhunytak:
Szakács Józsefné
  február 08. (Ady Endre utca 12.)
Csupics Jánosné
  február 09. (Ostoros utca 4.)
Emmert Ádám
  február 14. (Rákóczi F. utca 9.)
Várhelyi Józsefné
  február 16. (Ady Endre utca 14.)
Bicskei Antalné
  február 16. (József Attila utca 18.)
Prucsi Józsefné
  február 20. (Ságvári üdülőtelep 8.)
Simon János
  február 21. (Szőlőhegy 3518 hrsz)

A tavaszi kertszépítésből 
sokaknak keletkezik zöldhul-
ladéka, amit áprilistól októ-
berig havonta két alkalommal 
szállítják el, ha megfelelően 
vannak összegyűjtve és ki-

téve. Április 5-én és 19-én a reggeli órákban kell kint lennie a ház előtt 
a legfeljebb 5 centi átmérőjű és egy méternél nem hosszabb ágaknak, 
kévébe kötegelve. A lenyírt füvet és az őszről megmaradt leveleket 
 egyaránt műanyag zsákba téve kell elhelyezni az út szélén.

A Dél-Kom felhívja a figyelmet: amennyiben a hulladék közé kommu-
nális jellegű szemét is kerül, az egészet otthagyják. Mint kitérnek rá, a 
megtöltött zsákoknak ki kell bírniuk a kézi emelést.

A harkányi lakcímkártyával 
rendelkező helyi lakosok idén 
is igényelhetik az 50 százalékos 
kedvezményre jogosító arcképes 
fürdőbelépőt. Az igazolvány 
kiadása a művelődési háznál 
(Kossuth Lajos utca 2/A.) található 
parkolóirodában történik.

Elkezdődött a 
kedvezményes 
belépők kiadása

Kerti munkák: 
kezdik gyűjteni 
a zöldhulladékot





Gyógyvizes  
medence 
használat 

Száraz 
gyógy-
torna 

galván 
kezelések 

ionto-
forézis

TENS 

szelektív 
ingeráram

diadi- 
namic

 interfe-
rencia

mágnes 
kezelés

ultra-
hang

iszap-
kezelés

gyógy-
masszázs

víz alatti 
vízsugár-
masszázs

víz alatti 
csoportos 

gyógytorna

szénsavas 
fürdő

belépőjegy a Harkányi Gyógyfürdő 
gyógyászati részlegébe 
és egész napos medencehasználat

gyógymasszőrök által, végzett masszázs kezelés
javasolt: gerinc és izületi megbetegedések okozta 
izomfájdalmak, izomcsomók eloszlatására

indirekt elektroterápia
hatása: helyi  vérbőség, bőr és 
kötőszövetek fellazítása, 
spasmus oldás, gyulladás 
csökkentés,  fájdalom csillapítás   

elektromos idegstimuláció
hatás. elsősorban fájdalom csillapítás
javasolt: degeneratív  és gyulladásos eredetű gerinc 
és ízületi fájdalom, műtét utáni fájdalom, sérülések 
utáni izom és ízületi fájdalom

izomstimuláló (a fiziológiáshoz hasonló 
izomkontrakció fájdalmatlan kiváltása)
hatása izomerősítő
javasolt: gyengült, izmok erősítése 

Kádban vízsugárral végzett kezelés   
Hatása: helyi vérkeringést, 
anyagcserét fokozza,nyirokkeringést 
fokozza, izomzat tónusát javítja       
 

középfrekvenciás kezelés
hatása: fájdalom csillapítás, helyi anyagcsere 
javítás, vérömlenyek ödémák felszívódása
előnye: kevésbé van áramérzés(kevésbé 
izgatja a bőrt), mélyebben hat

galvánárammal történő 
elektromos kezelés

hatása  elsősorban fájdalom csillapító
javasolt: degeneratív és gyulladásos 

eredetű gerinc és ízületi betegségek, 
izom-és idegfájdalom, inak, ínhüvelyek 

gyulladásai 

folyamatos vagy impulzus mágneses 
erőtérrel történő kezelés

hatása: fájdalom csillapítás, 
izomspasmust mérsékli, 

kalciumbeépülést fokozza              
                                  

medencében gyógytornász 
által irányított torna kezelés

       Hatás: víz felhajtóereje, 
hőmérséklete, kémiai 

összetétele egyaránt hat 
       

áram segítségével gyógyszert 
viszünk be a kezelendő területre

hatása:fájdalom csillapítás, 
gyulladás csökkentés, 

szövetpuhítás
     

kádban, széndioxid tartalmú 
gyógyvízzel végzett kezelés

 Hatása: széndioxid a bőrön át bejut 
a szervezetbe, értágító, keringés fokozó

specifikus kezelés, mással nem 
helyettesíthető; célja a károsodott 

mozgásfunkciók helyre állítása, 
gyengült izmok erősítése, meglévő 

betegség esetén rosszabbodás 
megelőzése; lehet csoportos vagy 

egyéni, aktív vagy passzív
              

lassan veszi fel a hőt jól 
tárolja, lassan adja le. 

Hatásai: Fájdalom csillapító, 
keringés fokozó, spasmus 

oldó, kötőszövet lazító
  

két komponensből álló ingeráram
      javasolt: fájdalom csillapítás  helyi keringés és anyagcsere 

javítása, kóros szöveti folyadékok felszívatása

A komplex kezelést a Fürdő 
szakorvosa írja ki az ingyenes 
orvosi vizsgálatot követően

Információk
TB által 2*15 alkalom 
finanszírozott

Egy komplex kezelés 15*4 = 60 
egységre bontható 

A kezelést a kiírásától kezdve 30 
napon belül meg kell kezdeni!

A 15 alkalom felhasználására 56 
napig van lehetőség a kezelés 
megkezdésétől

KOMPLEX KEZELÉS

Gyógyvizes gyógymedence 
használat

A KEZELÉS TARTALMA

Száraz gyógytorna (csoportos, egyéni) 
vagy elektroterápiás kezelés

Szakorvos által javasolható 
kezelések közül 2 kezelésfajta. 


