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Jöhetnek bátran ismerősök, új vendégek.
Mindeniket érdekelni fogja, hogy milyen nagyot
fordult a világ a harkányi fürdőben, a közönség
javára.
Nagy dolog is ez Harkányban, mert a kinek
vagy három évtized alatt többször volt
csúzos bántalma, vagy szórakozás végett itt
több ízben megfordult, az csudálkozni fog,
hogy a fürdőtulajdonos három vármegye
között válogathat, hogy hol lehet virilista, sőt
orsz. képviselő is - e télen ezereket áldozott
szépítésekre, különféle újításokra, minő például
a nagy területű rózsapark, mely ritkítja párját.
Pécsi Figyelő
1890. június 14.
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Merre tart Harkányfürdő?

A gyógyfürdő felújítása mellett az
elmúlt évtizedekben a strandfürdő kimaradt a komoly fejlesztések sorából. A hármas medence
tetejének elbontása és az őt körülvevő kettes épület funkción kívül
helyezése gyakorlatilag vegetatív
állapotba sodorta a fürdőjéből élő
Harkányt. A kivezető utat mutató
tervezet elkészültéig gyakorlatilag
ezidáig várni kellett.

pénztársor, és az információs pult
vonala után a modern elrendezésű beléptetőkapukhoz kerül át a
funkció.
A hajdan fedett hármas medencét
harmadában leválasztanák. Míg
a külső, kisebbik rész továbbra is
a szabad ég alatt várja a bentről is
érkező vendégeket meleg vizével,

el. A szint egyébként egy óriási
pihenővé alakul át, ahol egy prémium kategóriásra környezettel
kialakított – akár külön belépővel
igénybe vehető – VIP rész valamint kisgyermekes pihenőterület
teszi komfortossá teljes évben a
családok számára az egész napos
kikapcsolódást.

Az elmúlt évek alatt elkészített
tervek, tanulmányok mozaikjaiból
és a modern gépészeti valamint
építészeti lehetőségekből már 2015
novemberében összeállt egy olyan
elképzelés, amit a fürdő távlati
tervként mutat fel. A költségvetési
tervezet által lehetőségként felmerült másfél milliárd forint ennek
megvalósulásában segítene, méghozzá oly módon, hogy a következő viszonylag rövid, tervezett és jól
követhető időszakban realizálná
ennek megvalósulását.
A már tavalyi évben elkészült,
koncepciót felvázoló tervek a
kettes épület és a márványcsarnok
valamint a hármas medence teljes
funkcionális újragondolását és egy
kültéri gyermek vízivilág megvalósítását foglalják magukba.
A fürdővállalat nem titkolt célja,
hogy a Gyógyfürdő és a nyáron
üzemelő Strandfürdő mellett egy
365 napban elérhető Élményfürdő
szegmenst is létrehozzon – mondta Hegyi Ákos a fejlesztési stratégiával kapcsolatban. A Harkányi
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója
a tervekre mutatva ismertette: az
előcsarnok irányába nyitnák az
orvosi rendelőket, míg a márványcsarnokban kapna helyet a 750
öltözőkabin.
A tervek szerint megszűnik a vasútállomás hangulatát idéző előtéri
2016. MÁJUS

a tető alá kerülő vízfelület óriási
változáson esne át.
Gyermekeknek kalandrész két
csúszdával és kalózhajóval, pihenő- valamint mélyebb vizes ugrálós rész is helyet kaphat, míg egy
másik részében élményelemekkel,
sodrással bővülne a terület. Természetesen nem hiányozhatnak a
buzgárok, nyakzuhanyok, térelválasztó falak és víz alatti padok sem.
Az alsó szinten a gyermekek egy
száraz játszóteret kapnának. A
büfé átkerül az ételbár mellé, ami
szintén bővítésre van kijelölve. A
földszinti terület jelentős hányadát
a szaunák új világa foglalná el.
A belső medence fölé részben
pihenő terasz nyúlik, ami a kettes
épület második emeletéről érhető

Költözhet az
irodaépület is
Későbbiekben a kettes épület
emeletére kerülhet a Kossuth
utcai irodaépület is, amennyiben a
főutcai, a fürdő valódi vérkeringésétől távolabb eső viszont központi
helyen lévő ingatlant értékesíti a
vállalat.

Az idő is kérdés
A tervezett fejlesztések időintervallumairól korai beszélni. A
2017-es költségvetés Harkány
számára kedvező módosítási javaslatot tartalmaz, elfogadása esetén
akár már idén elkezdődhetnek a
jelenleg is előkészítési fázisban
lévő munkálatok.
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Tiffán Zsolt egyéni képviselőként
három módosító indítványt adott
be a jövő évi költségvetésre vonatkozóan. Javaslatával Vajszló
uszodához szükséges szennyvízhálózathoz 47, Siklós kulturális és
művészeti központjához 238 millió
forintot csoportosítana át a 2017.
évi költségvetésben, míg Harkány
a számára kért másfél milliárdos
átmozgatással a fürdő fejlesztését
célozhatná meg - hangzott el a
HPC épületében tartott sajtótájékoztatón.
A legnagyobb, 1,66 milliárd forintról szóló módosító indítvány
Harkány városát érinti, mely –
mint fogalmazott – egyértelműen
a régió turizmusának fellegvára.

A siklósi vár és a villányi borvidék
mellett az országgyűlési képviselő
az Ormánság kerékpárút-hálózatát, ökoturizmusát, látogatóközpontját és vízitúráit és sétahajózási
rendszerét is említette, amikor
ezek összekötését tűzte ki célul.
Mint mondta, ezt a megfelelő
források biztosításával – legyen az
nemzeti vagy EU-s – kell megvalósítani.
Harkány esetében Tiffán Zsolt
kiemelte, hogy a város tele van
szállodákkal, éttermekkel és a szolgáltatóipar teljes spektrumával.
Ezekkel olyan munkahelyteremtő
potenciállal rendelkezik a település, melyet a fürdő fejlesztésével
lehet még fokozni. Mint rámuta-

tott, az új fejlesztések a teljes régió
számára biztosítanak munkalehetőséget úgy a fürdő kerítésén belül,
mint kívül.
Tudjuk, hogy a 2014-2020-as fejlesztési időszakban az Európai Unió
nem adta meg a lehetőséget arra,
hogy fürdőfejlesztésre EU-s források álljanak rendelkezésre, ezért
nemzeti forrásból kell ezt megvalósítani – mondta az országgyűlési
képviselő.
Példaként ismertette, az elmúlt
években Hajdúszoboszló 6, Kisvárda 2,5 Szentes pedig 1,5 milliárd
forintból fejlesztette fürdőjét.
Tiffán Zsolt köszönetet mondva
emlékeztetett, hogy a kormány
2014 és 2015 év végén 215 majd
300 millió forintot biztosított
WWW.HARKANYIHIREK.HU
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Harkánynak, mely elég volt ahhoz,
hogy a Lepke medence megújuljon
illetve elinduljon egy belső felújítás, kialakítás. Most másfél milliárd forintot kérünk a költségvetés
terhére – mondta az országgyűlési
képviselő.
Harkány sorsát mindig is a politika
vitte félre – mondta Baksai Endre
Tamás rámutatva a fürdő 1949-es
államosítására és a rendszerváltás
után bekövetkező privatizáció is,
amikor egy igazságtalan döntésnek
köszönhetően – az összes baranyai
fürdővel szemben – Harkány nem
kapta meg a saját fürdőjét. Ezért
a városnak vissza kellett vásárolni
azt a Baranya Megyei Önkormányzattól, ami hosszú időre
megpecsételte a sorsunkat, amíg
versenytársaink nyugodt körülmények között elvégezték a szükséges
fejlesztéseket – emlékeztetett a

város polgármestere, igazságosnak
nevezve a javasolt kormányzati
támogatás későbbi megítélését.

Egy évtizednyit
lendítene a fejlesztések ütemén
A harkányi fürdő 2015-ben egymilliárd forint árbevételt termelt, melyből működési kiadás 7-800 millió
forint – ismertette Hegyi Ákos.
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatója kiemelte: évente
mintegy 200 millió forint az, amit
fejlesztésre, átalakításra fordíthat a
fürdő, így az országgyűlési képviselő által javasolt másfél milliárd
forint 8-10 évnyi előrelépést jelent.

medence befedésre és átalakításra
kerülne – fogalmazott Hegyi Ákos.
A harkányi gyógyfürdő nem csak
egy egész évben nyitva levő egészségügyi intézmény, hanem egy 365
napban rendelkezésre álló strandés élményfürdő is – tette hozzá.
A 2017. évi költségvetést a Parlament tavaszi ülésszakának végén,
június közepén fogadja el. Ha
a módosítást nem támogatják,
akkor maradnak a kisebb lépések
– egyelőre, mert mint Tiffán Zsolt
mondta, újra elő fogja terjeszteni a
javaslatát.

A harkányiak és a környékbeliek
régi álmát lehetne az összegből
valóra váltani azzal, hogy a hármas

A pénzügyi egyensúly 2013-2014 között nem állt fenn
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ)
befejezte Harkány és Sellye pénzügyi és vagyongazdálkodásának
2011-2014 közötti időszak megfelelőségének ellenőrzését.
A jelentés Harkány esetében az
előző városvezetés időszakában a
pénzügyi gazdálkodás szabályozása terén fedett fel hiányosságokat,
mint mondták, a vagyongazdálkodás és a vagyonkezelés hiányos
szabályozottsága kockázatot
jelentett az önkormányzati vagyon
védelme szempontjából.
Az ÁSZ a vizsgált évekre vonatkozó ellenőrzése során megállapította, hogy az előző városvezetés
időszakában nem készítették el a
szükséges belső eljárásrendeket, az
Önkormányzati Hivatal SZMSZét. A vagyonrendelet is több pon2016. MÁJUS

ton mutatott hiányosságokat.
Mint fogalmaznak, a pénzügyi
egyensúly 2013-2014 között nem
állt fenn. A fizetési kötelezettségek
teljesítése határidőben nem történt
meg, a követelések behajtása érdekében rendszeresen intézkedéseket
tettek. A gazdálkodással összefüggő, pénzügyi egyensúlyt befolyásoló kockázatok mérséklésére azonban nem megfelelően működtették
a kockázat-kezelési rendszert.
Az önkormányzati vagyon kimutatása során az ingatlan-nyilvántartások jogszabályi előírás szerinti
egyeztetését nem végezték el, a
költségvetési beszámolók mérlegének alátámasztottsága nem volt
megfelelő. A követelések elengedése szabályszerűen történt, a
behajthatatlan követelések leírása

azonban elmaradt – áll az ÁSZ
közleményében. Az önkormányzati vagyon értékesítése során
előfordult, hogy az eladási árat
nem értékbecslés alapján határozták meg.

Tisztánlátás - a városvezetők kérték
Már nem kísért a múlt, hiszen
azonnal elkezdtük felszámolni elődeink hiányosságait - mondta Baksai Tamás. Harkány első embere
az előírásoknak megfelelő működésre mutatva kiemelte a 2015-ben
kinevezett jegyző, dr. Markovics
Boglárka szerepét és mint mondta,
a 2015-ben önkormányzat által
kezdeményezett átvilágítás is ennek az intézkedési sorozatnak volt
a része.
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Harminc százalékkal több virág kerül az utcákra
A városgazdálkodás elkezdte
a muskátlik és levendulák
kitelepítését. Idén összesen
mintegy 25 ezer növény kerül az
utcákra. A város mellett a fürdőt
is ellátják a több, mint 15 fajta
és azon belül is eltérő színvilágú
virágból.
A korábbi évek – fürdőt is beleértve
– mintegy 6-8 millió forintos virágbeszerzési költségeit saját termeléssel igyekszik a Városgazdálkodási
Zrt. kiváltani – mondta Marosi
András. A vállalat vezérigazgatója
kiemelte, korábban a város sikerrel pályázott egy termálfűtéssel
rendelkező, dupla falú fóliasátorra,
amit nemrég kiegészítettek két
újabb sátorral. Ezeknek köszönhetően 2,5 millió forint maradt
a város kasszájában a muskátlik
átteleltetésével. Mint felidézte, a
két fólia felállítási költsége ös�szesen nem került annyiba, mint
elődjük, igaz, szolgáltatásaikban is
elmaradnak tőle.
Ezek segítségével valósult az a
virágüzem, ami kisméretű szivarpalánták és a fürdő üvegházaiban
magvetésből nevelt, valamint kész

palánták vásárlásával elégíti ki a
város, és immáron a fürdő növényszükségletét is.
Nem mellékesen ez utóbbi intézmény üvegházai is hozzájárultak a
tavaszi virágosításhoz, ugyanis ott
is több ezer virágot neveltek és készítettek elő a májusi kiültetéshez.
Megpróbálunk úgy gondolkodni,
hogy minél inkább önellátóak legyünk ebben a feladatban – fogalmazott Marosi András. Kiemelte:
ebben az évben úgy látták biztosítva Harkány növényszükségletét, hogy elsősorban palántákról
nevelték a szaporítóanyagot, de
vásároltak magot is. Mivel meg�győződtünk róla, hogy biztonságos
a helyszín és felállt az ehhez szükséges apparátus valamint egyre
jobban elmélyültünk a magvetésben és a muskátlik legyökereztetésében, tovább szaporításában, már
láthatjuk, hogy az idei növényszám
el fogja érni az 45 ezret – mondta.
Mint a vezető ismertette, célul tűzték ki a tavalyi évben kihelyezett
18 ezres darabszám legalább 30
százalékkal való megemelését.

MEGÚJULÓ VIRÁGSZIGETEK

Üres virágágyások bukkannak
fel Harkány szerte, a frekventált helyeken ugyanis cserélik
a virágokat. Marosi András
elmondta, első körben a 25
ezer virágot fogadó virágszigetek mellett legalább 200 kőtál állományát is megújítják.
A fürdőbe 10 ezer virágot telepítenek abban az első tavaszi
ütemben, mely 15 napon belül
zárul. Mint a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója kitért
rá, évente kétszer, a téli nyári
időszakban kerül ilyen munkálatra sor. Az erre a feladatra
felkészített csapat kitakarítja,
feltölti a területeket és edényeket termésnövelő anyagokkal,
majd két lépésben következik
az ültetés. A munkálatok időrendje is kötött: a május közepi fagyosszentek előtt nem
célszerű kiültetni, de pedig
szem előtt kell azt is tartani,
hogy az ide érkező turista már
a virágos Harkányt lássa.

WWW.HARKANYIHIREK.HU

Nagy kedvenc a kezelések sorában
leghatékonyabb ápolási módjának
tartott paraffinos kezelést.

A folyamatos érdeklődésre való
tekintettel visszavette kezeléseinek sorába a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház a kéz

Gyógyászati szempontból krónikus gyulladásos betegségek, krónikus ízületi fájdalom és traumák
utókezelésére alkalmas. Az eljárás
lényege a bőr hidratálása, regenerálása, revitalizálása. A mintegy
fél-háromnegyed órás, kozmetikából is ismert kezelés során a

meleg paraffinba mártott kézen
egy vékony bevonat képződik.
Mivel a paraffin jól tárolja a hőt,
alatta a szövetek felmelegednek,
hidratálódnak. A felmelegedés
helyi vérbőséget okoz, mely javítja
a szövetek anyagcseréjét, fájdalomcsillapító, kontraktúra oldó hatása
van. A kezelés igénybe vehető
mind járó, mind fekvőbetegeknek.

Dr. Varga Péter: egy kincs felett ülünk
A harkányi gyógyvíz nőgyógyászatban gyakorolt jótékony
hatásairól, a harkányi kórház
meddőség kezelésében elért eredményeiről is beszélt dr. Varga
Péter a TV2 Mokka című műsorában. A nőgyógyász főorvos
kiemelte a kórház eredményeit
és a gyógyvízhez valamint gyermekáldáshoz kapcsolódó májusi,
jelenleg zajló rendezvénysorozatát is.
A meddőség egy tünet, a mögötte
álló okok számos dologra vezethetőek vissza – mutatott rá dr. Varga
Péter. Gyulladások, a petefészek

nem megfelelő működése, a nyálkahártya nem megfelelő készültségi állapota, az endometriózis
számos olyan ok, mely önmagában
is betegségnek számít – sorolta.
Mint kiemelte, egy hétvégi wellness nem azonos egy gyógykúra-csomaggal. A gyógyvizet az
különbözteti meg az egyéb termálvíztől, hogy kémiai összetétele és
az ebből származó tulajdonságai
olyan erős biológiai hatással bírnak, melyek bizonyos betegségekre
bizonyítottan gyógyászati hatásúak
– mondta. A Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Nyitva:

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

Emlékezetes,
egyedülálló
kiállítás !
Olyan élményt ad,
amit nem lehet
elfelejteni.
Kovács Zoltán
Pilisszentiván

2016. MÁJUS

Harkány,
Szent István u. 40.

orvosa rámutatott, hogy a kezelt
nőgyógyászati betegek 44 százalékánál egy éven belül – korábban
nem elért – pozitív terhességi teszt
jelentkezett, közülük 36-38 százalék pedig a születés csodáját is
megtapasztalhatta.
Amikor benne van az ember egy
ilyen küzdelemben, akkor nem
mehet el semmilyen lehetőség
mellett – szögezte le Ördög Nóra,
a meddőséggel kapcsolatban. A
Mokkába vendégként meghívott műsorvezető kiemelte, hogy
minden kezelés alapja egy nagyon
alapos meddőségi kivizsgálás, de
fontos, hogy mindenki tegyen
meg a maga részéről is mindent, és
ebben lehet jó alternatíva a gyógyvizes kezelés.
Ördög Nóra a május 19-én kezdődő ThermalFest nyitórendezvényének volt első előadója, melyben
a meddőség elleni küzdelemről,
tapasztalatairól ejtett szót. A
gyermekáldás hete közvetlenül ez
után, május 23-án vette kezdetét.
Dr. Varga Péter ezzel kapcsolatban
hangsúlyozta, fontos a mentális
segítségnyújtás is, ezért e rendezvényen egyfajta támogatást kíván
nyújtani az érdeklődőknek, így a
neves pszichológus, Bagdy Emőke
is az előadók sorában üdvözölhető.
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Sokan nem fordítanak kellő figyelmet
a napozás szabályaira

A nyár közeledtével hívja fel a
figyelmet a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórház
bőrgyógyásza a megfelelő napfényvédelem fontosságára.
Lehetőség szerint kerülje 10-16 óra
között a napsütést, napvédő készítmény választásakor pedig olyan
magas faktorszámú fényvédő krémet válasszon, ami hatékonyan véd
mind UV-A és mind UV-B sugárzás ellen – figyelmeztet Dr. Jagicz
Anna. A fényvédő faktor – angolul
SPF=Sun Protection Factor – azt
mutatja meg, hogy az adott faktorszámú naptej használatával men�nyi idővel tovább tartózkodhatunk
a napon, anélkül, hogy leégnénk.
A faktorszám csak az UV-B sugárzással szembeni védőhatásról ad

információt, az UV-A sugárzással
szembeni védelemről nem.
Már a napozás megkezdése előtt
legalább 20 perccel kenje be bőrét,
és másfél óránként krémezze újra.
Használja újra a naptejet úszás,
törölközés után, vagy ha fokozottan izzad. Választáskor lehetőség
szerint kerülje a túlzottan illatos,
és színezett termékeket, mert allergiát okozhatnak.
Válasszon bőrtípusának megfelelő
állagú terméket. Zsíros, acnera
hajlamos bőr esetén inkább az
olajmentes könnyű fluidok, száraz
bőr esetén a krémes formák javasoltak. Fontos, hogy ne feledkezzen meg az évenkénti anyajegyszűrésről sem – figyelmeztet.

Dr. Jagicza Anna Baján született, az általános iskolát és a
gimnáziumi tanulmányait is ott
végezte. A gimnázium után a
szegedi Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi Karára jelentkezett.
2001-től általános orvosként
dolgozott a salgótarjáni Szent
Lázár Megyei Kórházban, majd
2002-től központi gyakornok
lett Budapesten a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2004-től általános
orvosként, majd bőrgyógyász
szakorvosként dolgozott a
Fővárosi Önkormányzat Nyírő
Gyula Kórház Bőr és Nemibeteg Gondozójában.
Férje pécsi születésű, így a
család – illetve szenvedélyes
túrázók és természetfotósok
lévén – a Mecsek közelsége
miatt költöztek Pécsre. 2012ben jelentkezett a Zsigmondy
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórházba, ahol azóta is bőrgyógyász szakorvosként dolgozik.
A hozzá oly közel álló víz és az
erre épülő gyógyászati lehetőségek vonzották ide, amik további
megismerése arra ösztönözték,
hogy második szakvizsgaként
a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga megszerzésébe
kezdjen, így téve teljessé betegei
számára a gyógyító munkát.

Megújult a kórház honlapja
A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház hónapok óta készítette elő azt
a tartalmat – szöveges és képes elemeket
– mely az új, napokban közzétett arculatot
gazdagítja.
Az átfogó ismeretanyagot felsorakoztató és a
modern elvárásoknak megfelelően strukturált oldal továbbra is a megszokott,
www.harkanykorhaz.hu címen érhető el.
WWW.HARKANYIHIREK.HU
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2015-ben 800 millió forint elnyert forrás

A 2014-es októberi választást
követően új vezetés kezdte
meg működését a hivatalban.
Az átadás-átvételkor 2014ben 307 millió volt a
kötelezettségvállalás és 160
millió volt az önkormányzat
folyószámla hitele. A megörökölt
helyzetben nemcsak a fennálló
hiányt kellett kezelni, hanem
új, fejlesztési pályára állítani
az önkormányzatot. A
2015-ös évben nyolc sikeres
forrás igénylés történt közel
egymilliárdos bevétellel növelve
az önkormányzat költségvetését.
A tavalyi év számainak végső
zárására, a mérleg elkészítésére
májusban kerül sor, így
számot adhatunk a tavalyi
év nyertes pályázatairól és
megvalósulásukról.
Egészségház felújítása
A DDOP pályázaton 55 millió
forintot nyert az önkormányzat
az egészségház felújítására. A
harkányi egészségház fejlesztése
során teljes épület felújítására
került sor, mely következtében
kívül-belül egy korszerű,
a XXI. század igényeinek
megfelelő intézet jött létre.
A külső munkálatok során a
meglévő lábazat és külső falak
hőszigetelésére került sor,
így csökkent az egészségház
energiafogyasztása. Ebben
a munkafázisban az épület
külső nyílászáróinak cseréje is
megtörtént. A felújítás során
az épület egészét akadálymentesítették, megvalósult az
épület főbejáratainak és a belső
térben található orvosi rendelők
ajtóinak cseréjére. A belső
munkák során megújultak az
orvosi rendelők is, festés-mázolás,
valamint teljes burkolatcserére
került sor.
2016. MÁJUS

Művelődési ház
és sportcsarnok
A KEOP pályázatnak
köszönhetően az intézmények
szigetelés-és nyílászárócseréjére
került sor, melyhez 150 millió
forintot nyert az önkormányzat.
A projekt során a város
eddigi legnagyobb energia
elnyelő épületei teljes külső
rekonstrukción estek át. A projekt
megvalósulásával jelentősen
javult az energetikai kiadások
csökkentése. A közösségi terek
nélkülözhetetlen funkciót
töltenek be a város életében, s
a pályázatnak köszönhetően jó
érzéssel vehetik birtokba ezeket a
használóik.
Iskolakonyha felújítás
A Belügyminisztérium
kiírásában pályázható volt a
gyermekétkeztetés feltételeinek
javítása, iskola konyha felújítása
és eszközbeszerzése. Ennek a
forrásigénynek köszönhetően
az önkormányzat 17,5 millió
forint támogatásban részesült. A
konyhai eszközök modernizálása,
a konyha megújítása XXI. századi,
az előírásoknak megfelelő modern
konyhát biztosít a gyermekeinket
kiszolgáló munkatársak számára.
Műfüves pálya
Az MLSZ támogatásával 17,9
millió forint elnyert támogatással
épült a műfüves pálya az iskola
udvarán. A beruházás az idei
év májusára készül el. Aki az
iskola környékén jár, az láthatja a
munkagépeket és munkálatokat.
A diákok így a meglévő betonos
pálya mellett testnevelés és
szabadidős óráikat a korszerű
műfüves pályán is eltölthetik.

Városi Könyvtár
infrastrukturális
fejlesztése és
eszközbeszerzése
A TIOP pályázatnak köszönhetően közel 50 milliós támogatásban
részesült a művelődési ház emeleti
szintjén található könyvtár. A Harkányi Városi Könyvtár fejlesztés
tárgyaként a belső tereinek átalakításával, korszerűsítésével és eszközbeszerzéssel szeretné erősíteni
a könyvtár, oktatásban betöltött
szerepét, megújítani szolgáltatási
színterét, és hatékonyabban kihasználni a könyvtár kapacitásait
az általános iskolás korosztályban,
illetve támogatni az egész életen
át tartó tanulás lehetőségeit korszerű IKT eszközökkel. A fejlesztés eredményeképpen létrejött
oktatóterem és virtuális pont. A
projekt keretében a könyvtár belső
felújítási munkálatai megtörténtek,
a speciális szoftverek, hardverek,
bútorok beszerzésre kerültek, a
fejlesztés eredménye a szolgáltatásainak bővítése.
Harkányi Gyógy és
Strandfürdő
A magyar kormány két esetben
is rendkívüli támogatásban
részesítette a város tulajdonában
lévő strandot. Első ítélete során
215 milliós támogatásból került
sor a Lepke medence felújítására
- gépészet, burkolat, vízköpők.
Valamint a meglévő két csúszda
is felújításra került. A második
támogatásból kapott 300 millió
forintból az idei szezonra készül
el a következő fejlesztési ütemben
tervezett öt csúszda és a hozzá
tartozó gépészet, medence. Így az
idei szezonra egy megújult élmény
elemekkel gazdagodott strand
várja a vendégeket.
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Szívügy: rajtunk is múlik
Életünk mindennapi terhe – a
túlzott stressz, a mozgásszegény
életmód, magas koleszterinszint,
túlsúly, cukorbetegség, dohányzás - megviseli szívünket, a szívünket tápláló ereket. Szívizom
infarktus, szívszorítás, szívelégtelenség, hirtelen szívhalál mindannyiunk félelme, és nemritkán
megélt betegsége. Rajtunk is múlik, hogy mi történik szívünkkel!
Az elmúlt években a harkányi
kórház megújult kardiológiai

rehabilitációs részlegén a legmodernebb infrastruktúrával várja
azokat a betegeket, akik készen
állnak önerőre épülő, szívműködést javító, bizonyítékokon
alapuló szakmai programban
való részvételre. Szoros szakmai
kapcsolatot ápolnak Magyarország
vezető kardiológiai rehabilitációs
intézetével, a Balatonfüredi Szívkórházzal. Közös munka során
szeretnék tökéletesíteni meglévő
rehabilitációs programot, melyben

A harkányi kórház az idei évben is aktív szerepet vállal a Gyermekáldás Hetének lebonyolításában, mely
rendezvénysorozattal Harkány város szeretné felhívni az egész ország figyelmét arra a természeti kincsre,

a szívvédő gyógyszeres kezelés
mellett, egyénre és igényre szabott
mozgásprogram, stresszkezelés és
relaxáció, táplálkozási ismeretek
oktatása, összességében az életmód áthangolása a cél. Hazánkban
népbetegség az elhízás, mely nagymértékben érinti a szívbetegeket
is. Mozgásalapú, komplex obezitológiai programmal várja a kórház
azokat, akikben megfogalmazódott a nagy elhatározás és fogyni
szeretnének.

a gyógyvízre, aminek jótékony hatását jól ismerik a
városban. Az idei év előadói között van többek között Ördög Nóra, Bagdy Emőke, Bíró László püspök
és prof. dr. Szabó István is.

Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Nyitott pincék programsorozat keretében megtartott Német udvar elnevezésű
rendezvényen vett részt a város német nemzetiségi önkormányzatának 24 fős csoportja,
akik a németországi Griesheim város fúvószenekarának előadását tekintették meg.

Ideje cserélni!
Zanussi hűtőgép
hihetetlen áron!
Kössön új szerződést, és
kedvezményes áron lehet Öné
egy új, modern háztartási gép!

AKÁR

39 990 Ft-ért!

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

vidanet.hu
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Edenbrooke

A kutya különös
esete az éjszakában

Marianne bármit megtenne, hogy
elszökhessen unalmas városából és udvarlója elől. Amikor
meghívást kap egy pazar vidéki
birtokra, arra számít, hogy végre
kipihenheti magát. De a képtelen
kalandok, melyek egy útonállóval
kezdődnek, megváltoztatják életét.

SPORTNAPTÁR
05.28. 10:00 labdarúgás U9
I. Zsigmondy Kupa
05.28. 18:00 labdarúgás
Harkány – Babarci SE - öregfiúk
05.29. 09:30 labdarúgás
Harkány – Pécsváradi Spartacus SE
U16 / U19
06.01. 15:30 labdarúgás
Harkány – Boda ÖSE
U16 / U19
06.05. 17:30 labdarúgás
Harkány – Bicsérd KSE

Rendelési idők
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

Orvosi ügyelet:
72/480-217
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Christopher autista: sokat tud
a matematikáról és a fizikáról, de keveset az emberekről.
Egy este a szomszéd kutyáját
döglötten, vasvillával átszúrva találja a kertben, és elhatározza, hogy felderíti az ügyet.

Sikeres diákolimpiai szereplés
Március végén állhattak a HDSE úszói a Diákolimpia dobogójára. A
Miskolcon lebonyolított úszó Országos döntőben a harkányi csapat
versenyzői közül Horváth Ágnes 100 méter mellúszásban, illetve a leány
váltó – Lukács Luca, Németh Emese, Krutek Csenge, Horváth Ágnes
– ezüstérmet szerzett, míg a fiúk megmérettetésében a 4×50 méteres
gyors váltó – Kuszinger Áron, Fischer Barnabás, Fekete Zalán, Spándli
Dominik – harmadik helyezést ért el.
Nemes János edző az eredményekkel és felkészülési időszakkal
kapcsolatba megjegyezte: a jövő évi diákolimpián nem indul lány váltó,
hiszen három jelenlegi csapattag is más-más középiskolába megy. Míg
a lányok közül Horváth Ágnes kimagasló teljesítményét említette meg,
a fiúkkal kapcsolatban megjegyezte: idén meglepetésszerűen harmadik
lett a váltójuk, és jövőre is ilyen eredményt mutathatnak fel.

XII.

HARKÁNY GYÓGYFÜRDŐ NEMZETKÖZI
VETERÁN ASZTALITENISZ KUPA
R A N G L I S TAVER S EN Y
Harkány, 2016. augusztus 05. - 07.
Harkány, Petőfi Sándor utca 42.
Sportcsarnok állandó programjai:

Hétfő:		
aerobik
Kedd:		
zumba		
Szerda:		
asztalitenisz
			aerobik
Csütörtök:
zumba		

19:00 – 20:00
18:00 – 19:00
17:00 – 20:00
19:00 – 20:00
18:00 – 19:00

ügyeletes gyógyszertárak
május 30.
június 05.

június 06.
június 12.

június 13.
június 19.

június 20.
június 26.

június 27.
július 03.

Hollós
Siklós (351-606)

Alma
Siklós (579-114)

Thermál
Harkány (480-453)

Kígyó
Siklós (579-343)

Hollós
Siklós (351-606)
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Megújult a konditerem | Teljesen megújult környezetben hódolhatnak
szenvedélyüknek a városi sportcsarnokban a testépítés iránt érdeklődők és azok,
akik hajlandók némi időt áldozni egészségük megőrzésére. A rekonstrukció keretében új eszközök beszerzésére is sor került. A már meglévő erőgépek sora többek
között futópaddal, fitness kerékpárral, evezőpaddal, taposógéppel, állítható fekvenyomó paddal és egykezes súlyzókkal gyarapodott. A konditerem korlátlan alkalomra szóló, 3.000 forintos havi bérlet váltásával látogatható hétköznapokon 8 és
21 óra között. A sportcsarnokban a hagyományos asztalitenisz és aerobik foglalkozások zumba fitness programmal is bővülnek.

Harkányi kézilabdások
álltak a dobogó tetejére
Véget ért a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség által
kiírt férfi felnőtt bajnokság. A Harkány SE kézilabdacsapata 2 éve a bronzérmet a tavalyi bajnokságban
már az ezüstöt, most pedig az aranyérmet szerezte
meg. Ellenfeleink most sem adták könnyen magukat
a pécsi Peac csapata 1 ponttal lemaradva lett a második, de a harmadik Hosszúhetény is csak 2 ponttal
végzett utánunk!
Az így kiharcolt NBII. való indulást azonban nem
tudjuk vállalni, de ez a siker újabb motivációt ad a
jövőre nézve csapatunknak. Sajnos az ez évi bajnokságban sokan megsérültek, helyettük próbáltunk
új játékosokat beépíteni csapatunkba, de az igazi
segítség csak majd évek múlva az iskolai DSE, fiatal
kézilabdázóinak a csapatba való integrálásával érkezik majd meg. Addig is példát mutatva a gyerekeknek
harcolunk egymásért... mert ez a csapatsportokban
már csak így működik!
Férfias küzdelmek, kemény csaták zajlottak a felújított sportcsarnokban januárban is, a téli felkészülési
torna alkalmából 8 női és 8 férfi csapat is megméretette magát. A tornán csapatunk a vele azonos osztályban játszó Komló és Hosszúhetény csapata ellen
hozta a kötelező 2-2 pontot és a szomszéd város, siklósi Pelikán NBII. csapata elleni győzelemmel pedig
bebizonyította, hogy akár eggyel magasabb osztályban is megállnák a helyüket fiaink és nem érdemte-

lenül állnak mindig a dobogón immár több mint egy
évtizede. Ezen torna alkalmával sportcsarnokunkban
két fordulót bonyolítottunk le, ahol magas színvonalú
mérkőzéseket láthattak az érdeklődők és elmondhatjuk, hogy a szervezők sikeresen levezényelték a
rendezvény mindkét napját.
Úgy tűnik a meleg idő megérkezésére még várnunk
kell, azonban előbb-utóbb megkezdődik a strandszezon és júliusban a XIII. Harkányi Fürdőfesztivál
szombati napján megrendezésre kerül a II. Gyógyfürdő strandkézilabda kupa. Ide várunk mindenkit, akit
érdekel ez az igazi nyári sport, akár résztvevőként,
akár szurkolóként.
Itt is szeretném megköszönni Harkányi Város Önkormányzatának támogatását, a Harkány SE és a Sportcsarnok munkatársainak segítségét, munkáját valamint a kézilabda csapat tagjainak és családjaiknak az
egész éves kitartását.
Találkozzunk nyáron a
strandkézilabda mérkőzéseken vagy augusztustól a
sportcsarnokban!
Molnár Antal
szakosztályvezető

WWW.HARKANYIHIREK.HU
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Az alsó szinten csaptak fel a lángok

Anyakönyvi hírek

Egy Zrínyi Miklós utcai családi ház földszinti hálószobájában csaptak
fel a lángok május 10-én, senki sem sérült meg. A tűz a régi elektromos
hálózat hibája miatt keletkezett. A házban épp nem volt senki, a csukott
ablakon kiáramló füstöt a szomszédok vették észre. Ugyan a lángok
csak egy szobában pusztítottak, a lakás többi része a koromtól illetve
az oltáshoz használt víztől vált szinte teljesen lakhatatlanná. Szinte
perceken múlhatott, hogy nem történt nagyobb baj: a fa nyílászárók már
égtek a zsindely alatt, amikor a tűzoltók a helyszínre értek.

Születtek:
Pogány Domán
április 8 (Kőrösi Cs. S. u. 9.)
Elhunytak:
Kovács Gyuláné
április 5. (Arany János utca 18.)
Schaffer Péter István
április 10. (Fürdő utca 76.)
Dávid Mátyás
április 18. (Kossuth L. utca 38.)
Vajas György
április 23. (Béke utca 43.)
Iváncsik Jenő Ferenc
április 29. (Erdőszél utca 7.)
Fábián József
április 30. (Lepke utca 10.)

Megnyitott a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium
A többi magyarországi állatkerthez képest kedvező árakkal várja látogatóit a megújult Pécsi Állatkert. Pumákat, perzsa leopárdot, varacskos
disznót, bengáli tigriseket, gyűrűsfarkú makikat, zebra- és szirti cápát,
hiúzt, oroszlánt, zebrákat, ormányos medvéket, kaméleonokat és fapitonokat is láthat a közönség, ahol állatsimogató és madárröpde, majomház, nagymacskaház, ragadozó- és vízilóház, Afrika-kifutó, krokodilház,
fókamedence, csimpánzkifutó is épült a felszámolástól megmentett
intézményben.

Másfélezer tő
kendert foglaltak le
Harkányban

Április végén házkutatásokat tartottak a rendőrök, ami során Harkányban 1502 tő, különböző fejlettségi
fokú indiai kendert, valamint bruttó
940 gramm szárított növényi törKullancsinvázióra figyelmeztet az ÁNTSZ
meléket találtak - írta a Baranya
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy
közleményben figyelmeztet, miszerint a kullancsok
fővel szemben kábítószer birtoklása
aktivitásának egyik csúcsidőszaka van: a vérszívók
bűntett elkövetésének megalapozott
március végétől június elejéig, illetve szeptemberben a gyanúja miatt büntetőeljárást kezdelegaktívabbak.
ményeztek.

Közel száz köbméter újrahasznosítható hulladékot gyűjtöttek
Legalább tíz tonna újrahasznosítható papír gyűlt össze a harkányi
diákok hulladékgyűjtési akciója
során. Az iskola udvarán elhelyezett két darab, egyenként 30
köbméteres konténerbe az esti
órákig hordták a diákok és segítőik
a papírt, de volt helye az elektronikai hulladéknak is.
Idén első alkalommal ugyanis
elektronikai újrahasznosítható

hulladékot is felhalmoztak, a húsz
köbméteres konténer már a kora
délutáni órákra megtelt.
Az elszállított és újrahasznosításra átvett gyűjtemény értéke a
diákönkormányzat kasszáját fogja
gyarapítani, melyet az év végi
jutalmak illetve az osztálykirándulások alkalmával látnak viszont az
osztályok, egyenként jellemzően
néhány tízezer forint erejéig.

VI. Családi Sportnap

Asztalitenisz verseny
Felnőtt kategória:
1. Hajdu Dániel
2. Urbán István
3. Jakab Ernő
3. Palotás Béla

Dekázó verseny
1. Körmendi Attila (371)
2. Fésűs Krisztián (44)
3. Szentgróti Bertalan (32)

Asztalitenisz verseny
Gyerek kategória
1. Gergics Zorán
2. Kecskeméthy Tea
3. Dávid Lea
3. Boros Zsombor

Játékos sorverseny
1. Holnap Kitaláljuk
2. HDSE
3. Táltosok
4. For Zsombor
5. Mutánsok

Főzőverseny
1. Pingpong csapat
2. Öregfiúk csapata
3. Éhezők
4. HDSE és Táltosok csapat

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

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

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

gyógymasszázs
galván
kezelések

medencében gyógytornász
által irányított torna kezelés
Hatás: víz felhajtóereje,
hőmérséklete, kémiai
összetétele egyaránt hat

mágnes
kezelés

ultrahang
Gyógyvizes
medence
használat

víz alatti
csoportos
gyógytorna
áram segítségével gyógyszert
viszünk be a kezelendő területre
hatása:fájdalom csillapítás,
gyulladás csökkentés,
szövetpuhítás

iontoforézis

belépőjegy a Harkányi Gyógyfürdő
gyógyászati részlegébe
és egész napos medencehasználat

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

TENS

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

szelektív
ingeráram

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

szénsavas
fürdő
Száraz
gyógytorna

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

iszapkezelés

lassan veszi fel a hőt jól
tárolja, lassan adja le.
Hatásai: Fájdalom csillapító,
keringés fokozó, spasmus
oldó, kötőszövet lazító

víz alatti
vízsugármasszázs

interferencia

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

diadinamic

Információk

két komponensből álló ingeráram
javasolt: fájdalom csillapítás helyi keringés és anyagcsere
javítása, kóros szöveti folyadékok felszívatása

TB által 2*15 alkalom
finanszírozott

kádban, széndioxid tartalmú
gyógyvízzel végzett kezelés
Hatása: széndioxid a bőrön át bejut
a szervezetbe, értágító, keringés fokozó

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

A KEZELÉS TARTALMA
Gyógyvizes gyógymedence
használat

Száraz gyógytorna (csoportos, egyéni)
vagy elektroterápiás kezelés

Szakorvos által javasolható
kezelések közül 2 kezelésfajta.

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

