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Húsz éve
A két évtizedes visszatekintést talán kezdhetnénk 
2016-tal: a Muslinca sor lebontva áll, hamarosan pa-
vilonsor kerül a helyére. Megszépülhet a Zsigmondy 
sétány, körforgalom kerülhet a lámpák helyére. Ma-
holnap építenek egy olyan vízikalandparkot, amiről 
a Tenkes Televízió első élő adásában is szó esett, épp 
húsz éve, 1996-ban. Ekkor adott a Laguna bár is ott-
hont a női pikádó versenynek. Átvertek egy valutást, 
kétszázezer forintot bukott. Parádi Tibor főhadnagy 
beszámolt a Patyolat helyére költöztetett rendő-
rösről, valamint a frissen alakult Önkormányzati 
Közrendvédelmi és Közbiztonsági Csoportról. Arra 
is kitért, hogy 1200 menedékesből már csak 70 tar-
tózkodik Harkányban. Pörgessük előre öt évet az idő 
kerekét. 2001 februárjában javában zajlott az egyik 
szervizút burkolása. Az Ördögűző téltemető köszön-
tőjében Bédy István polgármester nehezményezte, 
hogy az ördögről nevezzük el a zenés attrakciót - 
városunk működő marketingstratégiáját hamarosan 
alternatíva nélkül adtuk fel. Egy újabb ugrás, 2006. 
Javában zajlik a kórház épületének rekonstrukció-
ja és elkezdték a főutcai húsbolt bontását. Egy 156 
millió forintos pályázatnak köszönhetően folyamat-
ban az iskola nagy átalakítása. Nagy Tibor és Nemes 
János a negyven éves harkányi úszósport nosztalgia-
találkozóját szervezi. Öt évvel ezelőtt a frissen meg-
választott városvezetők egy kivételével aláírásukkal 
fejezték ki, hogy legjobb tudásuk szerint az adós-
ságrendezési eljárás elkerülésén lesznek. Harkány 
jegyzője bejelentette, hogy a fürdő igazgatói székéből 
távozik Horváth Sándor. Egy hónapig tartó felújítást 
követően helyére került a református templom teteje, 
a sportcsarnok vezetésével pedig Barkó Bélát bízták 
meg. 2016-hoz lapozzon.

Az idei költségvetés

Kínai csoportok8

Márciusi programok

A tartalomból
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Az önkormányzatok év elején 
elkészített költségvetésének 
alapvető feladata, hogy biztosítsa 
az intézmények működését.

Mint minden évben, városunk 
testülete idén is tárgyalta 
majd elfogadta a 2016-os 
év irányszámait tartalmazó 
költségvetést.
 

A tavalyi évhez képest a gyakorla-
tilag változatlan állami költségve-
tési törvény határozza meg, hogy 
a helyi önkormányzatok milyen 
forrásokból tudnak gazdálkodni. 
Bevételi oldal ennek köszönhetően 
az elmúlt évihez hasonlóan alakul, 
míg a kiadások oldalának alakítása 
komplexebb feladatot jelent.
 

Az állam feladat alapú finanszí-
rozásban részesíti a helyi önkor-
mányzatokat. Harkány fejlesztési 
elképzeléseit és igényeit már 
korábban lefektette, ennek meg-
felelően a különböző felhívásokra 
pályázati anyaggal és az ehhez 
szükséges önerővel rendelkezik.
 

Az elmúlt évet nagyságrendileg 250 
millió forint aktívummal zártuk 
- mondta Baksai Endre Tamás. 
Voltak áthúzódó tételek, melyek 
közül a legjelentősebb a Muslinca 
sor fürdőtől való megvásárlása, 
ami 66 millió forinttal terheli az 
idei év költségvetését. Harkány 
polgármestere a különbözettel 
kapcsolatban rámutatott, hogy 
175 millió forintot pályázatokra 
különítettek el. Ez a tartalékkeret 
fogja a kiírt vagy kiírásra kerülő 
pályázatok önerejét biztosítani. 
Ilyen felhívás a Muslinca sor 
rehabilitációját célzó tender 
és a zöld város pályázat, 
mely segítségével a Bajcsy-
Zsilinszky utca újulhat meg. 

Ha kicsit messzebbre tekintünk, 
megemlíthetjük azt a pályázatot 
is, mellyel a piac felújítását 
valósíthatjuk meg - fogalmazott 
Harkány első embere.
 

Ez a tartalékkeret különbözteti 
meg leginkább az előző évek költ-
ségvetésétől a 2016-os évet, hiszen 
ilyen nagyságrendű pályázati keret 
Harkány sem a tavalyi, sem az azt 
megelőző időszakában nem volt - 
tette hozzá.
 

Nagyok az álmaink, rengeteg pá-
lyázati elképzelésünk van - mondta 
Kesjár János. A képviselő és pénz-
ügyi bizottsági elnök a tartalék-
keret elkülönítésével biztosított-
nak látja ezek megvalósításának 
hátterét, de megjegyezte, fel kell 
készülni a későbbiekben kiírásra 
kerülő, további pályázatok megva-
lósítására is.
 

A lehetőségek jóval nagyobbak, 
mint a megvalósítás realitása - 
erősítette meg Baksai Tamás a 
már most is közzétett pályázati 
felhívások számára, hangsúlyozva: 
fontos, hogy az önkormányzat a 
lehető legtöbb forintot takarítsa 
meg további önerők biztosítására. 
A megtakarítások lehetséges he-
lyeként olyan szervezeti raciona-
lizálást hozott fel példának, mint 
a városgondnokság átalakítása. 
Megjegyezte, amennyiben a koráb-
bi évekhez hasonlóan újra lesz az 
önerő feltöltésére pályázat, azon is 
részt vesz Harkány.
 

Jól működött a modell
 

A működési költségvetést abban a 
mértékben állapítottuk meg, ami 
a 2015-ös évben is volt - mondta 
Kesjár János. A képviselő szigorú-
nak, ugyanakkor megalapozottnak 

és biztonságosnak nevezte az idei 
év költségvetését, megjegyezve, az 
a lehető legjobb mértékben szol-
gálja a város érdekeit és biztosítja 
mind a működés, mind a fejleszté-
sek lehetőségét.
 

Baksai Endre Tamás hozzátette: 
nem tervezünk folyószámlahitelt 
felvenni és nem tervezzük a 
tartalékokat oly mértékben 
kimeríteni, hogy ne tudjuk a 
számláinkat fizetni - de az biztos, 
hogy a tavalyinál még feszesebb 
költségvetést kell folytatnunk.
 

Átbillent a mérleg
 

Az eredményt leginkább a számok 
tükrözik - vallja a polgármester. 
Míg elődeink 250 millió mínusszal 
terveztek, addig minden függő-
ben lévő ügyet, jogi vitát, pereket, 
kártérítéseket és kifizetetlen szám-
lákat - mint a főutca köznyelven 
csak Kampánysztrádaként emle-
getett szervizút is - a tavalyi évben 
kifizettük - részletezte. Harkány 
első embere nagy lépésnek nevezte 
a büntetőeljárással is övezett Ten-
kesvíz ügyét, melynek pénzügyi 
örökségét Siklós közreműködésé-
vel helyes mederbe tudták terelni.
 

Az önkormányzat ez évi költség-
vetése összesen 1.257.574.000 
forintot mozgat meg. Ebből 175 
millió képezi a fejlesztési önerők 
tartalékkeretét, míg a működé-
si kiadások mellett a szintén ez 
irányú bevétel 138 millió többletet 
mutat.
 

A 300 milliós kormányzati támo-
gatást is figyelembe véve idén ösz-
szesen 660 millió forintért fognak 
fejlesztések megvalósulni. Ezt az 
összeget még a későbbiekben meg-
nyert pályázatok is kiegészítik.

    Szigorú, de biztonságos
 Az idei költségvetés
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Többször felmerült már a Zsig-
mondy sétány felújítása. Most 
állunk a legközelebb ahhoz, hogy a 
projektet megvalósítsuk – mondta 
Albrecht Ferenc, a Műszaki Osz-
tály vezetője arra az 1,2 milliárd 
forintos pályázatra mutatva, mely-
nek benyújtásáról döntött Harkány 
képviselő-testülete.

A 2016-os év eddig ismertté vált, 
Harkány számára meghatározó 
irányai négy területet ölelnek fel. 
A csúszdaépítés következő, vár-
hatóan tavasszal kezdődő üteme 
mellett a decemberben kapott 300 
millió forint a fürdő kettes épüle-
téhez és a téli strandfürdőhöz kap-
csolódik. A kiemelt gyógyhelyfej-

lesztési pályázat révén a Muslinca 
sor és a fürdőt övező utcaszakasz 
ölthet új formát.
 
A Területfejlesztési Operatív 
Program keretében 1,257 milliárd 
forintig elnyerhető pályázat eltérő 
támogatási intenzitással bír, az 
egyes elemeket 50-100 százalék 
között finanszírozza a program. 
Az ennek keretében megvalósuló 
projekt tartalmazná a sétány teljes 
felújítását, zöldfelület kialakítását 
és egy ivókút valamint ivópavilon 
felállítását is. Felújítanák a szabad-
téri színpadot és a hozzá kapcso-
lódó épületeket, kiépülnének az 
őspark járdái, kialakítanának egy 
tanösvényt és a kórházzal szembe-

ni parkot is. A pályázati költségve-
tés a rendezvények lebonyolításá-
hoz szükséges eszközök vásárlása 
mellett tartalmazza a parkba való 
padokat és szemeteseket is, vala-
mint a boros pavilonok egységes, 
kulturált rendezését. Az első ter-
vek között két szökőkút építése is 
szerepel. A projekt pontos tartal-
ma még nem végleges. Amellett, 
hogy vizsgálni kell, mi emelhető 
be a pályázatba, azt is figyelembe 
kell venni, hogy az egyes elemeket 
milyen intenzitással támogatják. 
Mindezek tükrében válik ismertté 
az önerő, mely a lehetőségekhez 
képest határozza meg a projekt 
végleges elmeit.

Egymilliárdért újulhat meg a Zsigmondy sétány

Az elmúlt időszakban belső 
szakmai körökben és nyilvános-
ság előtt is folyt vita arról, hogy 
a városgondnokság átszervezését 
miként lenne célszerű végrehaj-
tani. A célkitűzések, a fejleszté-
sek előkészítése és megvalósítása, 
de az önkormányzati vagyon 
kezelésével kapcsolatos feladatok 
is világossá tették, hogy változta-
tásra van szükség.

Egy feladatra, azt egy kézben 
tartva egy gondolat mentén alakul 
meg a Harkányi Városgazdálko-
dási Zrt. – határozott legutóbbi 
testületi ülésén Harkány vezetése. 
A teljes egészében önkormányza-
ti tulajdonban megalakuló cég a 
jelenlegi városgondnokság teljes 
feladatkörén túl új tevékenységgel 
is bővül.
 
Mint Marosi András, a Városgaz-
dálkodási Zrt. élére jelölt vezető 
elmondta, a közterületek – par-
kok, utcák – karbantartása, a 

síkosságmentesítés vagy a köztéri 
növények ápolása mellett vállal-
kozói feladatokat is meghatározott 
számukra a város képviselő-tes-
tülete. A rendelkezésre álló 110 
fős személyzettel és eszközparkkal 
egyebek mellett a gyógyfürdő és a 
kórház, de más harkányi vállalko-
zók rendelkezésére is állnak majd.
 
Szeretnénk megkeresni a harkányi 
nyaralótulajdonosokat, akik nem 
itt élnek és gondot jelent számukra 
parkjaik illetve épületük előtt 
lévő területek karbantartása – 
fogalmazott Marosi András. 
Az ebből származó vállalkozói 
bevételek a város működtetési 
költségeit csökkentené.
 
Az átalakítás nem jár elbocsátá-
sokkal. Céljaink eléréséhez min-
denkire szükségünk van – mondta 
a Városgazdálkodási Zrt. leendő 
vezetője, a városgondnokság jelen-
legi munkatársain túl a Harkány-
fürdő Zrt. kertészeti csapatára és 

egy megbízás alapján a közmun-
kaprogramban résztvevőkre is 
mutatva. Mint mondta, ez utóbbi-
ak számát a jelenlegi 35 főről 45-re 
emelnék.
 
Változatlan marad Gellén Antal 
feladatköre is. A Munka Törvény-
könyve szerint foglalkoztatottak 
szerződéseinek alapjai nem változ-
nak, azzal szinte azonos, határo-
zatlan idejű szerződést köt az új 
cég. Nagyon fontos, hogy ugyano-
lyan jövedelmi lehetőségekkel bírja-
nak – fogalmazott Marosi András, 
jelezve: a későbbiek során azt is 
fontosnak tartja, hogy a dolgozók 
érdemeik alapján bérükben is el 
legyenek ismerve.

Új szolgáltatások, új szervezeti forma

Városgazdálkodás

MUNKALEHETŐSÉG

A Harkányi Városgazdálkodási 
Zrt. várja azon harkányi lakosok 
jelentkezését, akik hosszabb távú 
közfoglalkoztatásban vennének 
részt.

Érdeklődni: Gellén Antal
Telefon: 06/30/686-29-59
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Időről-időre változik a trend: nö-
vényi vagy állati eredetű zsírok-
kal főzzünk? Van-e létjogosult-
sága a kérdésnek, vagy a döntést 
más szempontok alapján kell 
meghozni? A gyógyfürdőkórház 
vezető dietetikusával beszélget-
tünk.

Állandó téma, én azt mondom, 
hogy tudni kell, mikor mit használ 
az ember. Egyik se rossz igazából
– mondta Szijártó György, a Zsig-
mondy Vilmos Harkányi Gyógy-
fürdőkórház dietetikusa, hozzáté-
ve: az állati eredetű zsiradékoknál 
azt szokták felhozni, hogy a ko-
leszterintartalom miatt problémás 
lehet. Ez valóban így van, az állati 
eredetűekben van koleszterin, míg 
a növényi eredetűekben fi toszterin 
található – mutat rá az alapvető 
különbségre, megjegyezve: azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a szerve-
zetünkben is van egy bizonyos 
mennyiségű koleszterin termelés, 
az endogén koleszterinszintézis.
 
Egy egészséges szervezetnél mind-
ezzel semmi baj nincs. Ott jönnek 
be a problémák, amikor alapjában 
véve magas a szervezet koleszte-
rinszintje. Ekkor kell megszorítást 
alkalmazni egy olyan diétával, 
amikor a koleszterinszintet csök-
kentjük, méghozzá úgy, hogy 
növényi eredetű zsiradékokat fo-

gyasztunk. Viszont ha nincs ilyen 
betegségünk, nem tartom helyes-
nek azt, hogy bármilyen koleszte-
rin-megszorítást alkalmazzunk.

Miként derülhet ki, hogy magas a 
koleszterinszintünk?
 
Már egy vérvétel eredményével 
is szembetűnik, hogy a kolesz-
terinszint nem a normális inter-

vallumban van. Az össz koleszte-
rinszintre azt szokták mondani, 
hogy 4,5-5 millimol/liter közti 
érték a megfelelő. Ebben egyre szi-
gorúbbak, nemrég még az 5,5-ös 
érték is elfogadott volt, most már 
mindenképp 5 alatt kell lennie a 
koleszterinértéknek, hogy csök-
kentsük a szív-érrendszeri meg-
betegedések kockázatát. Fontos a 
háziorvossal való kapcsolattartás 
és vérvételre sem árt évente egy-
szer elmenni. 
 
Otthon mit tehetünk az egészséges 
alapanyag-választás ügyében? 
Vehetünk veszélyes élelmiszert?
  
Otthon nyugodtan lehet használni 
bármilyen állati eredetű zsiradékot
is, jónak tartom. Ízlés kérdése, 
hogy ki mit használ otthon, a 
növényi eredetű élelmiszereknek is 
megvan a hátránya.
 
A hidrogénezett növényi olajok-
ban és egyebekben – amik az ipari 
feldolgozás során nyerik el végle-
ges formájukat – transzzsírsavak 
keletkeznek. Ezek mennyiségét 
már törvény szabályozza, egy szá-
zalék alatt kell mindenben lennie. 
Amikor behozták a szigorítást, 
hirtelen eltűntek a boltok polcairól 
az olcsó margarinok és egyebek, 
és tényleg csak azok a minőségiek 
maradtak. Később visszajöttek 
ugyan – a nagy hipermarketek is 

visszatették polcaikra a saját már-
kás termékeiket – de csökkentették 
bennük a transzzsírsavak mennyi-
ségét.
 
Mit okozhattak a transzzsírsavak?
 
Összefüggésbe hozták azzal, hogy 
– és ezt hangsúlyozom – hosszú 
távú és nagy mennyiségű fogyasz-
tása esetén nőtt a daganatos meg-
betegedések kockázata. Ez az egy 
százalék alatti mennyiség már nem 

okoz problémát, nem tudunk 
annyit megenni belőle, hogy 
gondot okozzon.
 

Nekem személy szerint a marga-
rinnal nincs problémám. Ha már 
margarint fogyasztunk, válasszunk 
light vagy szívbarát margarint. 
Ami ezeknél is jobb, az a vajkrém. 
Ha kenyérre kenéshez keresünk 
valamit – legyen akár natúr, 
magyaros, márványsajtos vagy 
hagymás – ez mindenek felett van. 
Kiváló íze van, alacsony a zsírtar-
talma.
 
Ugyanakkor a modern konyhában 
a vajnak is megvan a maga helye, 
ami ugye állati eredetű és zsíros. 
Mi a kórházban kevésbé vonjuk be 
az étkezésbe, inkább növényi ere-
detű zsiradékban gondolkozunk és 
alacsony, 25 százalék alatti zsírtar-
talmú light margarint használunk.

Növényi és állati zsírok:
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Szijártó György Veszprémben 
született, 30 éves. Sümegen nőtt 
fel, ott is érettségizett. 2005-ben 
került Pécsre, 2009-ben végzett 
az Egészségtudományi Karon, 
mint élelmezésvezető dieteti-
kus. Egy évet járt az Állam- és 
Jogtudományi Karra, de érdek-
lődése visszahúzta az ETK-ra. 
Másfél év alatt elvégezte az epi-
demiológia (betegségek elterje-
désének vizsgálatával foglalkozó 
tudományág) mesterszakát, mi-
közben egy szakács OKJ szak-
képzést is szerzett. 2013 óta az 
egészségtudományi doktori is-
kola hallgatójak.

tévhit, hogy választani kell



WWW.HARKANYIHIREK.HU

Korábban molekuláris bioló-
giával foglalkozott az amerikai 
Memphisben, most a harkányi 
kórház egyik legnépszerűbb 
orvosa. Dr. Nusser Nórával, reu-
matológussal, klinikai immuno-
lógus szakorvossal, a Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdő-
kórház orvosigazgatójával be-
szélgettünk.

Bonyhádról származom, a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen vé-
geztem. Az egyetem után tíz évig 
az Orvosi Biológiai Intézetben 
dolgoztam, hallgatókat oktattam és 
alapkutatást végeztem, mindket-
tőt nagyon szerettem. Az oktatás 
minden formáját azóta is szívesen 
végzem.
 

Ebben az időszakban közel négy 
évet töltöttem a Tennessee Állami 
Egyetem Orvoskarán, Memphis-
ben. Molekuláris biológiai kutatás-
sal foglalkoztam, melynek eredmé-
nyéből Ph.D. fokozatot szereztem. 
Nagyon izgalmas, tanulságos évek 
voltak, rengeteg élménnyel, sok 
barátsággal, melyeket azóta is ápo-
lok. Hálás vagyok Istennek ezért a 
lehetőségért, melyet mindig is egy 
nagy kalandnak gondoltam, ami 
egyszer véget ér.

 Miért hagyta ott a kutatást?
 

Hazatérve fogalmazódott meg 
bennem, hogy a kémcsövek helyett 
emberekkel szeretnék foglalkozni. 
Először az immunológia érdekelt, 
melyben sok a molekuláris bioló-
gia, és ez vezetett el a reumatoló-
giához. Mindez a PTE Reumato-
lógiai és Immunológiai Klinikáján 
eltöltött 7 év alatt történt. Ez idő 
alatt mindkét szakvizsgát letettem.
 

2008 újabb fordulópont volt azzal, 
hogy a harkányi kórházba jöttem 
dolgozni. Reumatológiai tudáso-
mat jól tudtam kamatoztatni. Mi-
vel a kórház fő profilja a rehabilitá-
ció, így a rehabilitációs szakvizsgát 
is megszereztem.
 

Mennyivel másabb a mostani mun-
kája?
 

A rehabilitációban a komplexi-
tást és az emberközpontúságot 
szeretem, itt megvalósul a klasz-
szikus orvoslás, miszerint az 
egész embert kell nézni, a konkrét 
panaszok, problémák megoldása 
nem elég. A betegeket sokszor 
életmódváltásra, tanulásra, szem-
léletváltásra próbálom inspirálni, 
segítek nekik motivációt találni 
a rehabilitáció során. Vezetőként 

egyik feladatomnak tartom a kór-
házban eddig elért magas szakmai 
színvonalú munka fenntartását, 
lehetőség szerinti emelését, az 
újdonságok bevezetését. Másrészt 
számomra a jó munkaközösség 
kialakítása is fontos, hogy az itt 
dolgozók jó kedvvel, szívesen vé-
gezzék azt a szép, de nehéz felada-
tot, amit rehabilitációnak hívnak.
 

Amikor a fehér köpeny fogason lóg?
 

Férjemmel Pécsen élek, szeretek 
kertészkedni, szeretünk utazni és 
sok időt töltünk barátainkkal, csa-
ládunkkal. A mozgásnak mindig 
fontos szerepe volt az életemben, 
gyerekkoromban úsztam, atletizál-
tam, később főleg futottam, majd 
belekóstoltam a triatlonba is, az 
utóbbi időben pedig visszataláltam 
az úszáshoz. Arra törekszem, hogy 
megbecsülve a múltat, nyitottan 
a jövőre, a lehető legteljesebben 
éljem az életem.

A panaszon túl az emberrel 
is foglalkozni kell

A Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház régóta ápol jó 
kapcsolatot betegszervezetekkel. 
Az egyik legerősebb kölcsönös-
ségen alapuló együttműködés – 
melynek kapcsán a tavaly nyitott 
hotelszárnyban is több csoport 
megfordult – a kórház egyik fő 
profilját erősíti.

A Szegedi Pszoriázis Egyesület 
ősz óta küldi a balneoterápiás 
kezelésre jogosult tagjait a harká-
nyi kórházba. Munkaprogramjuk 
négy alappillérje a Tanult Beteg 
Program, a Betegjogi Program 
és az Állapotfenntartó Program, 
melynek keretében összesen kilenc 
egyesületi taguk számára tették le-
hetővé a harkányi kórház nyújtotta 
balneoterápiás kezelés igénybe 
vételét könnyített feltételekkel.

Tovább erősítik az 
együttműködést
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A fürdő 2016-os mérföldkövei 
között a csúszdák átadása és a 
Fürdőfesztivál időpontja is szere-
pel, de olyan rendezvényekkel is 
találkozhatunk, mint a hagyomá-
nyokat őrző Anna-bál vagy az első 
alkalommal megrendezésre kerülő 
Thermálfesztivál.

Március 15-ének magasságában 
ütemeztük a hármas medence 
üzembe helyezését. Az, hogy ezt 
már a 11-én kezdődő hosszú hét-
végére megtesszük-e, kizárólag az 
időjárás kérdése – mondta Hegyi 
Ákos. A Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. vezérigazgatója ismertette: 
ugyan a medence használatbavéte-
le újabb anyagi- és erőforrásigényt 
jelent és el kell indítani egy nehe-
zen működő gépészeti rendszert, 
de nagy kereslet mutatkozik a 
szolgáltatásra amellett, hogy ezzel 
a sportolókat is segítenék.
 

A tavalyi évtől eltérően idén nem 
április utolsó hétvégéjén nyitnák 
a strandfürdőt. Ezt Hegyi Ákos 
az elmúlt évek ezen időszakában 
mutatkozó igényekkel magyarázta. 
Azt tűztük ki, hogy május 13-án, 
pénteken nyitnánk a strandot, de 
ezt a csúszda előkészületi munká-
latai és a szezonális bérlőkkel való 
tárgyalások is befolyásolhatják 
– mondta a hónap első két hetére 
mutatva. Ezt követően július 15-ig 
egymás után, folyamatosan nyit-

nánk meg a külső medencéket.
Túlnyomórészt a fürdő adja a má-
jus 20-22. közötti Thermálfesztivál 
helyszínét. A művelődési ház és a 
TDM szervezésében álló rendez-
vény programja a napokban kerül 
napvilágra.
 

Június is emlékezetes lesz mind 
Harkány, mind a fürdő életében, 
ugyanis második felében adják át a 
tavasszal felépülő csúszdaparkot.
 

Változatlan a Fürdőfesztivál datá-
lása is, a már szervezés alatt álló 
és a fiatalságot megcélzó huszon-
harmadik fürdőünnepséget július 
23-24. között tartják.
 

Augusztus első felében a gyógykerti, 
azaz a rendszeres vasárnapi prog-
ramokon lesz a hangsúly – mondta 
a vezérigazgató. Hozzátette, hogy 
az augusztus 20-át is magába fog-
laló hétvégén elsősorban a közép-
korosztályt fogják megszólítani 
gyógykertes rendezvényeikkel.
 

A szeptember első hetében tartan-
dó 22. Szüreti Fesztiválra is pró-
bálunk megoldást találni, tavaly 
ugyanis inkább vendéget vont el a 
főutcán tartott rendezvénysorozat 
a fürdőből, mintsem hozott volna 
– fogalmazott Hegyi Ákos.
 

Az idei évben az Anna-bál is meg-
jelenik a programok között. Mint 
Hegyi Ákos azt Baksai Tamás, 

Harkány polgármesterével folyta-
tott egyeztetésére utalva elmondta, 
a fürdő is szerepet vállal a régi 
hagyomány újjáélesztésében.
 

Novemberben indulnak újra a 
kedvezmények, és mint azt már 
szokásosnak tekintem a decemberi 
komplex kezeléseket felvonultató 
akciók – zárta szavait a fürdő első 
embere.

Így tervez a fürdő 2016-ban

Kínai beutaztató cégtől érkezett 
megkeresés, hogy Harkányba 
szeretnének csoportokat hozni. 
A frissen alakult, magyarországi 
telephellyel rendelkező 
vállalkozásról megtudtuk: 
az anyacég már régóta jelen 
van Európa több országában, 
elsődleges célterülete Közép-Kelet-
Európa.

A fürdő számára váratlanul jött 
megkeresésre reagálva néhány 
héten belül, február első hetében 
megérkezett az első, gyermekeket 
is nagy számban felsorakoztató 35 
fős csoport.

Mint Hegyi Ákos elmondta, a jó 
benyomás kölcsönös volt. A vezér-
igazgató kitért rá, hogy a fürdő-
ben megismertették vendégeikkel 
Harka és az ördög legendáját, amit 
a történeteket előtérbe helyező 
távol-keletiek ujjongva, tapsolva 
fogadtak. A termálvíz mellett nagy 
megelégedettséggel fogadták a sik-
lósi vár élményét és a drávai séta-
hajózást is. Mint jelezték, szívesen 
ismerkednek a magyar kultúrával 
és gasztronómiával. Az utaztatóval 
kötött kizárólagos megállapodás 
további csoportok érkezését jelenti 
várhatóan havi rendszerességgel.   

Megérkezett az
első kínai csoport

Közel egy órás műsorral ünnepel-
ték meg a Magyar Kultúra Napját 
a Kitaibel Pál Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola peda-
gógusai és diákjai. 

Az intézmény tornatermében ren-
dezett előadáson a prózai művek 
mellett különböző énekek, dal- és 

táncjáték is elhangzott, valamint 
egy kórusmű is bemutatásra ke-
rült.
 
A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, 
annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát.

Magyar Kultúra Napja
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2011 és 2012 között - amikor 
elkészült a kettes épület - új esz-
közök kerültek beszerzésre, köz-
tük az akkori tangentor kádak is. 
Ismerjük a gyógyvizünk hatását, 
hogy nem csak gyógyít, de min-
den gépészetet tönkre is tesz. Az 
akkori technológiának megfelelő 
kádak sokáig kiválóan működtek, 
de a tavalyi évben már csak kettő 
üzemelt. A kihasználtsága miatt is 
megkopott eszközök külleme le-
romlott, így a rá mutatkozó igény 
is folyamatosan csökkent.

Az elektroterápiás részleg megújí-
tásával adódott a tangentor kádak 
cseréje. A felújított helyiségbe két 
új, energiatakarékos, modern kád 

került, melyek már várják a víz 
alatti vízsugármasszázs kedvelőit.

A szolgáltatás komplex kezelés-
sel, egyénileg kérve vagy TB által 
támogatott módon is igénybe 
vehető - mondta Hegyi Ákos. A 
fürdő vezérigazgatója jelezte, hogy 
a kádakban megoldható azon 
vendégek gyógykezelése is, akik 
nem tudnak vagy nem kívánnak 
a medencébe bemenni. Kiemelte, 
hogy új szolgáltatás bevezetését 
is tervezi a fürdő. A már elérhető 
száraz szénsavkezelés mellett az 
egyik kádban vizes szénsavkezelés-
re készülnek fel, hiszen a vásárolt 
eszközök közül az egyik erre is 
alkalmas. 

A gyógyfürdő szolgáltatásait 
alapvetően háromféleképp veszik 
igénybe. Ha valaki eljön fürdeni, 
már az is sokat segít, ha pedig egy 

kezelést is választ mellé - és ez a 
legnépszerűbb - az kétszer annyit 
használ. 

Egy kiskapu miatt egyre 
népszerűbb a gyógywellness

Ezek mellett elérhető a komplex 
csomag, mely a fürdő belépője 
mellett három kezelést tartalmaz. 
Mint Hegyi Ákos rámutatott, a 
legalább négy órás program a 
kezelések egyéni összeállítása és 
személyre szabása miatt egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend. 
Sokan relaxációs programként 
vesznek rajta részt, hiszen nem 
kell időpontra rohanni, a kezelések 
között fürödhetnek, pihenhetnek 
a vendégek - fogalmazott az 
igazgató.

A másik ok, amiért egyre inkább 
előtérbe kerül a komplex kezelés, a 
TB által fi nanszírozott oldala. Ha 
valaki eljön egy egész napra 2.900 
forintért gyógyfürdőzni, akkor 
meg kell gondolni, hogy helyette 
1.900 forintért eljön-e még három 
kezelést is felvenni. Ezer forinttal 
kevesebbért ugyanígy egész nap 
bent van, és kap három kezelést is 
- mutatott rá Hegyi Ákos az állami 
fi nanszírozás kiskapujára.

Egyre népszerűbb a komplex kezelés

A gyógyvízbe juttatott szénsav 
kitágítja az ereket, serkenti 
a vérkeringést és elősegíti a 
bőr anyagcserés folyamatait. 
Kedvező hatással van a szív 
működésére is, csökkenti 
a vérnyomást. A kezelést a 
magas vérnyomás, szív- és 
érrendszeri problémák mellett 
reumatikus panaszok esetén is 
ajánlják.

SZÉNSAVAS KEZELÉS

A kezelés kedvező élettani 
hatását a vízsugár masszírozása 
váltja ki. A kezelési idő 15-20 
perc. A kezelés kiterjedhet 
az egész testre, vagy csak egy 
adott testrészre a 31-32 fokos 
vízben.

TANGENTORKÁDAS KEZELÉS
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Helyismereti gyakorlatot tartottak 
a harkányi óvoda épületében 
a siklósi tűzoltók. A vonulós 
csoportok megismerkedik az 
épülettel, hogy egy esetleges 
beavatkozás során a lehető 
leghatékonyabban tudjanak 
mentést is végezni.

A helyismereti gyakorlaton a 
felvonulási területeket, menekítési 
útvonalakat, a közművek kizárási 
lehetőségeit és a vízvételi helyeket 
is megismerték a tűzoltók – a 
kicsik örömére az egész épületet 
bejárva.
 

Az óvodában legfeljebb 170 
gyermek és mintegy 30 dolgozó 
tartózkodik. Siklóson három 
vonulós csoport teljesít szolgálatot, 
melyek kötelező jelleggel vettek 
részt a csütörtökönként tartott 
gyakorlaton.

Óvodában jártak 
a tűzoltók

Február elején bezárta kapuit és 
március elejéig nem fogad vásárlót 
az Ady Endre utcai Spar. 

A harkányiak kedvenc áruháza 
komoly korszerűsítésen esik át, 
egyebek mellett hús- és csemege-
pulttal valamint látványpékséggel 
is bővül. A SPAR Magyarország a 

Harkány, Ady Endre u. 1/a. szám 
alatt található áruházát a tervezet-
teknek megfelelően revitalizálni 
fogja, melynek keretében az üzlet 
hús- és csemegepultot, illetve 
látványpékséget fog kapni – tájé-
koztatta lapunkat a vállalat, hoz-
zátéve: ezen felül energiatakarékos 
LED-világítás beszerelését és a 
hűtőkapacitás bővítését is tervezik.  

A zárva tartást a kirakatban elhe-
lyezett tábla is hirdeti, melyen azt 
ígérik, március 3-án újra megnyit-
ja kapuit a kinti Spar. A Kossuth 
Lajos utcai üzlet változatlan rend-
ben üzemel tovább.

Ezzel bővül a kinti Spar

Az intelligens kerékpár kölcsönző
rendszer üzemeltetője, a Zöld 
Kerékpár Turisztikai Nonprofit 
Kft. február elején szakmai kon-
ferenciát rendezett Harkányban, 
melynek témája az Ős-Dráva több 
településén elhelyezett elektromos 
hajtású kerékpárok beillesztése 
volt a térség turisztikai életébe. 
A rendezvényen több szakmai 
résztvevő mellett Nagy Csaba, a 
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke 
is jelen volt. 

A jövőkép egy olyan elektromos 
kerékpáros turisztikai hálózat 
megteremtése, mely egységes 
vonzerőt teremt a bel- és külföldi 
turisták számára – fogalmazta 
meg a szervezet. A megvalósítást 
a térség turisztikai résztvevőivel 
együttműködve képzelik, ezért a 
közeljövőben kiterjedt partnerségi 
kapcsolatok építésbe kezd a Zöld 
Kerékpár csapata. Bérletet váltani 
hamarosan a kihelyezett Partner 
pontokon lehet, 4636 forintért.

Mozdulnak az 
elektromos 
bringák

Március 19-én második alkalommal rendezik meg a Tavaszköszöntő 
ünnepet a terehegyi Faluháznál, amely reggel 9 órakor a Baranya ho-
teltől induló lovas felvonulással veszi kezdetét. A nap során két kiállí-
tás - Morvay Antal ólomüveg munkáiból és Takács Péter festőművész 
akvarelljeiből – is megtekinthető lesz, illetve a Széchenyi téren felállított 
színpadon egymást követik majd a fellépők.

A nap során kézműves foglalkozás, népi játékok, légvár, állatsimogató, 
póni lovaglás és sok más várja az érdeklődőket kicsiktől a nagyokig, 
amelyek nagy része ingyenesen igénybe vehető, s természetesen a kira-
kodó vásár sem marad el. A Faluház előtt ételudvar várja mindazokat, 
akik megéheztek. A Tavaszköszöntő ünnep hivatalos megnyitójára 10 
órakor kerül sor.

Terehegyen köszöntjük a tavaszt

Március 4-én, 18 órai kezdettel 
kerül megrendezésre a város 
hagyományos nőnapi bálja a 
művelődési házban, amelyen 
ezúttal a Lustige Spatzen zenekar 
húzza majd a talpalávalót. A 
rendezvényen egy meglepetés 
vendég is pódiumra lép, akinek 
személyét egyelőre nem áruljuk el. 
Az eseményre szeretettel várják a 
település hölgyeit.

Idén is lesz 
nőnapi bál

10
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Az egykoron szebb napokat 
is látott, Harkány határában 
fekvő Ifjúsági tábor mintegy 
két évtizede elhagyottan áll. 
Épületei omladoznak, a területet 
csak a tulajdonos, Siklós város 
tartja rendszeresen karban. Ez 
azonban változhat, a vár városa 
a közművesített telket felosztaná, 
kertvárosi részt alakítva ki.  

A város munkacsoportot alakít, 
mely a Családi otthonteremtési 
kedvezmény (CSOK) programmal 
párhuzamosan támogatná a 
fiatalok lakáshoz jutását.

Beépíthetik az 
Ifjúsági tábort

Hol egy koccanás, hol súlyosabb 
ütközés, hol egy autó csúszik 
az árokba - havi szinten 
történik baleset az Ady Endre 
utca és a Kossuth Lajos utca 
találkozásánál. A város legutáltabb 
kereszteződésébe egy pályázatnak 
köszönhetően hamarosan 
körforgalom épülhet.

Nyolcvanmillió forintos, száz 
százalékban támogatott pályázatot 
ad be az önkormányzat, ami 
forgalomcsillapítás mellett 
kerékpárosbarát fejlesztéseket 

is tartalmaz, így a 
művelődési házban egy 
biciklikölcsönzőt is 
kialakítanának.
 

Az építkezés sok minden 
függvénye: a pályázat 
kedvező elbírálása mellett 
olyan szempontokat 
is vizsgálni kell, mint 

például a kereszteződésben lévő 
gépkocsifeljárók használata vagy 
a közművek – víz, szennyvíz és 
különböző elektromos vezetékek 
– elhelyezkedése. Ha a kivitelezés 
zöld lámpát kap, a körforgalom év 
végéig, legkésőbb jövő év tavaszáig 
készülhet el.
 
Eltűnhet az út felett átívelő 
alumínium építmény is, mely a 
tévhiedelemmel ellentétben nem 
a melegvíz-hálózatot kiszolgáló 
csöveket rejti. A szerkezet egy két 
évtizede leszerelt forgalomirányító 
lámpa tartójaként szolgált, 
melynek Ady utcai társát épp egy 
éve távolították el. A kérdéses 
útszakaszok – így a hozzá tartozó 
építmények is – az állami cég 
kezelésében állnak, nem az 
önkormányzat felügyeli őket.

Körforgalom 
épülhet

A fürdőbe látogató vendégek 
előszeretettel használták a Kossuth 
Lajos utcai Spar ingyenes parkoló-
ját. A néhány férőhelyes területre a 
vásárlók így nem tudtak beállni.  
A hipermarket parkolóját – iga-
zodva a környező helyek eddig 
is fennálló rendszeréhez – egy 
automata kihelyezésével bevon-
ták a fizető övezetbe, az egyórás 
díjmentes várakozási lehetőség 
biztosítása mellett. Az egész napi 
ingyenes parkolást kereső autósok 
a Szent István utcában sorakoztak 
ekkor fel, nem egyszer balesetve-
szélyes helyzetet előidézve. 

Korábban történtek egyeztetések a 
terület fizetős övezetbe való bevo-
násáról, de kiderült: az utca túlsá-
gosan leszűkül, ha egyszerre sokan 
várakozzanak a padka mellett.

Nem bővül a fizetős parkolók zónája, 
de tábla tiltja a várakozást

Nyitva:
vasárnap, hétfő kivételével:

 9.00 - 12.00,
14.00 - 18.00

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Harkány,

Szent István u. 40.

Nagyon

tetszettek

a képek!

Ispán Gáborné
Dunavarsány.
2016. február 4.
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2016. FEBRUÁR

Túléli a grizlivel való találkozást. 
A hátrahagyott két férfi  elveszi 
mindenét és ő nekivág a több 
mint háromszáz mérföldes útnak 
a fel nem térképezett amerikai 
határvidéken. Egy történet a 
szorongatottságról, az emberi 
akarat végső határairól.

A Visszatérő

Megújult a könyvtár
A lépcsőház és az előtéri folyosó 
mellett a könyvtár is megújult. 
Falai között minden korosztály 
megtalálja számítását: míg a 
nagyobbak közel harmincezer 
könyv között válogathatnak, 
a játszósarok kialakítása 
után új számítógépek 
is várják a vendégeket. 
Modern bútorokat kaptak az 
olvasósarkok és a különterem 
céges megbeszélések számára 
szolgálhat remek helyszínül. Az 
internetezési lehetőség mellett 
szkennelés és multimédiás 
szolgáltatások is igénybe 
vehetők.

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

12

Téli bajnokság, teremtornák

A novelláskötet huszonkét 
történetet sorakoztat 
fel, melyek közül egyik-
másik előzményére rá 
is ismerhetünk. Sci-fi , 
horror- és kísértettörténet, 
tan- és tündérmese.

Felkavaró 
tartalom

Orvosi ügyelet:
72/480-217

Rendelési idők

A város megye II-es gárdája is elindult a Baranya Megyei Labdarúgó 
Szövetség által első alkalommal kiírt téli műfüves bajnokságon, 
melyen magasabb osztályban szereplő csapatok is részt vettek. A 
harkányi együttes ugyan a bajnokság második felében végzett, ám 
mint azt Burgert Ottó vezetőedző elmondta, a torna jól szolgálta a 
felkészülésüket, hiszen jó talajú pályán erős ellenfelekkel találkozhattak.

Az U13-as csapat Komlón szerepelt teremtornán, ahol Hajdú Róbert 
tanítványai a második helyen végeztek, ám Fésűs Krisztián révén a 
gólkirályi cím Harkányba került. Másképp alakult viszont a városi 
sportcsarnokban február 14-én lebonyolított teremtorna, ahol az U19-es 
korosztály gárdája az első helyen végzett, mi több, Avdic Edin révén a 
legjobb kapus címet is megszerezték.

Harkányban a lányok, Pécsen az öregfi úk labdarúgócsapata játszott 
szombaton. Míg idehaza nem sok babér termett, az idegenbe látogató 
harkányiak a dobogó tetejére állhattak.

Siklós női labdarúgó csapata nyerte a harkányi sportcsarnokban lebo-
nyolított nemzetközi női teremlabdarúgó tornát. A végső győzelmet 
a csapatok hétméteres rúgásokkal – a mérkőzés a rendes játékidőben 
döntetlennel zárult – döntötték el, melyen a siklósi kapus többszörös 
bravúros teljesítményének köszönhetően Tenkesalja csapata nyerte el a 
kupát. Harkány együttese a nyolcadik helyen végzett.
 

Döntőben Harkány öregfi úk csapata
 

A téli időszakra kiírt, 16 csapattal lebonyolított mérkőzéssorozat fi -
náléjába jutott a fürdőváros gárdája, mely a négyes döntőben Komló, 
Kozármisleny, Sántos csapataival méri össze tudását. A csapat sikerében 
kiemelkedő szerepet játszott Sovák Sándor kapus teljesítménye, aki több 
esetben is száz százalékos ziccert hárított.

A nőknél Siklós, az öregfi úknál 
Harkány vitte a prímet

Ügyeletes gyógyszertárak
február 29. - 
március 06.

Kígyó
 Siklós 

(72/579-343)

Alma
 Siklós

(72/579-114)

Hollós
 Siklós

(72/351-606)

Th ermál
 Harkány

(72/480-453)

március 07. - 
március 13.

március 14. - 
március 20.

március 21. - 
március 27.
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Felkavaró 
tartalom Március 6-án dördül el a startpisztoly Pécsen, a 32. Pécs-Harkány Országúti Futó-

verseny alkalmából. A PVSK Atlétikai Szakosztály által szervezett 25 kilométeres 
megmérettetésre a tavalyi 1100 nevezésnél is többen jelezték részvételi szándé-
kukat - mondta Freier Balázs. A szervező kitért rá, hogy idén először kerékpáros 
kategória is indul a váltó vagy egyéni futók mellett. Az elsőnek nem egész másfél 
óra szintidőt kell teljesítenie, hogy a dobogó tetejére állhasson. 
A verseny ideje alatt Pécs és Harkány között az 58-as főút félpályás korlátozására 
valamint városunkban a Siesta előtti szervizút teljes lezárására kell számítani.

Idén is Harkány a cél
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Véget ért a Baranya Megyei Kézilabda Szövetség 
által rendezett 5 fordulóból álló téli felkészülési 
torna, melyen az induló 8 férficsapat között a 
Harkány Gyógyfürdő SE kézilabda szakosztálya is 
képviseltette magát. 

Ez a régi időkben megszokott és remélhetőleg et-
től az évtől ismét felelevenített kupasorozat remek 
felkészülési lehetőséget nyújt az egyesületeknek, 
hogy a bajnokságuk megkezdése előtt kipróbál-
hassák magukat, fejlesszék játéktudásokat, állóké-
pességüket.

A verseny külön érdekessége, hogy az 5 forduló-
ból a harkányi sportcsarnok két rendezési jogot is 
kapott, így a harkányi csapat két héten át a hazai 
szurkolók előtt játszhatott.

A Kozármislenyben lezárult tornán kialakult a 
végeredmény, ahol a Harkányfürdő SE 7 mérkő-
zésből 3 győzelemmel, 4 vereséggel az 5. helyet 
szerezte meg. Csapatunk a vele azonos osztály-
ban 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 
érdemtelenül vezetik az NBIII-as bajnokságot.

Kézilabda

A tavaszi szezon egy újabb lendületet hozott a 
harkányi együttesnek. A tabella 4. és 5. helyén 
tartózkodó Sásd (13:5) és Dombóvár (12:6) 
csapatainak legyőzése nem várt eredményt 
hozott. A hozzánk látogató mohácsi fiatalok 
felkészültsége még nem volt elegendő a hazaiak 
rutinjával szemben (14:4). A harkányi gárda a 
tizedik helyről a hetedikre tornázta fel magát az 
április közepéig tartó bajnoki pontvadászatban, 
a legutóbbi, beremendi győzelem (10:8) pedig a 
6-7. helyre lendítette a csapatot.

Asztalitenisz

Pécsett, az Abay Nemes Oszkár Sportuszodában ren-
dezték meg a Diákolimpia megyei döntőjét, melyen 
kiválóan szerepeltek a Harkányi Diáksport Egyesület 
fiataljai. Az egyéni sikerek mellett mind a leány, mind a 
fiú váltó bejutott a miskolci fináléba.

A sportolók közül Horváth Ágnes 100 méter gyorson és 
mellen, Spándli Dominik 100 gyorson és háton, Sipos 
Dominik 100 háton és gyorson, Szabó Kíra 100 mellen, 
Tihanyi Patrik 100 háton, Lukács Luca 100 háton első 
helyezett lett és bejutott a Miskolcon lebonyolításra 
kerülő országos döntőbe.
 

A váltók névsora: Spándli Dominik, Kuszinger Áron, 
Fekete Zalán, Fischer Barnabás, illetve Horváth Ágnes, 
Lukács Luca, Krutek Csenge, Németh Emese.
 

Második helyezett lett: Reisz Bálint 50 méter hát, Fekete 
Zalán 50 méter mell, Kuszinger Áron 100 méter hát, 
Krutek Csenge 100 méter gyors és mell, Németh Emese 
100 hát.
 

Bronzérmet szerzett: Fekete Zalán 100 méter gyors, Ku-
szinger Áron 50 méter mell, Szabó Barnabás 100 méter 
hát, Németh Emese 100 méter mell.
 

Az érmesek mellett szép sikerrel szerepelt még Cső-
szi Csenge és Ahmann Bence, valamint az életük első 
diákolimpiáján rajtkőre álló Boros Zsombor, Kuszinger 
Márton, Várdaróczi Máté, Nemes János, Lukács Botond 
és Talós Eszter. A versenyzőket idősebb Nemes János és  
Nemes János készítette fel a megmérettetésre.

11 arany a megyei döntőn

A házigazda állt a dobogó 
legfelső fokára
A házigazda, Harkány csapata szerezte meg az első 
helyet a január 23-án rendezett első Ős-Dráva Kupán. 
A dobogó második helyére a Szalon FC, míg az aljára 
a Pagony csapat labdarúgói állhattak a nyolc együttes 
közül. 



Harkány képviselő-testülete az 
ország bevándorlási politikáját 
támogatva határozatot fogadott 
el arról, hogy elutasítja a kötelező 
betelepítési kvótát. Ezzel azokhoz 
az önkormányzatokhoz csatlako-
zott, akik hasonlóképp szólítják 
fel a migránsok beáramlása elleni 
küzdelemre a magyar kormányt.
 

2015-ben másfélmillió bevándorló 
lépett be illegálisan Európába. Az 
ellenőrizetlen bevándorlás ko-
moly biztonsági kockázatot jelent 
nem csak a terrorizmus, hanem a 
bűnözés kockázatát is növelve – áll 
az egyhangúlag elfogadott előter-
jesztésben. 

Betelepítési 
kvóta: elutasítva

Anyakönyvi hírek
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Elkészült a sportcsarnok felújításának első nagyobb üteme. A homlokzat 
hőszigetelése mellett az éves szinten mintegy harmincezer embert 
fogadó komplexum utcára néző nyílászáróit és a terem belső szigetelését 
is kicserélték.

Nagyobb, térkövezett teret kap a sportcsarnok hamarosan 
akadálymentesítésre kerülő középső bejárata is. Erre vonatkozóan 
az elsődleges felmérések után elkészült két látványterv. A megfelelő 
kiválasztása után az önerőből történő beruházás várhatóan tavasszal 
valósul meg.
 
Remmert Ferenc alpolgármester elmondta, hogy amint lehetőség nyílik 
rá, pályázat lesz beadva a tető kisebb hibáinak javítására és részleges 
cseréjére is.

Nem csak a homlokzat szépül meg
Születtek:
Molnár Míra Sára 
  január 17. (Lepke utca 14.)

Házasságot kötöttek:
Kovács Julianna és Kiss Gyula
  január 14.

Elhunytak:
Szinyákovics Pálné
  január 10. (Kossuth L. u. 78.)
Istókovics Józsefné
  január 10. (Munkácsy M. u. 43.)
Nagy Vilmos
  január 12. (Arany J. u. 3.)
Szaklajda Andrásné
  január 15. (Ady E. u. 74.)
Csöme Juliánna
  január 16. (Ady E. u. 34/A.)
Patarcsity Péter
  január 27. (Ságvári u. 17.)

Kitartottak együtt jóban, rosszban

Idén ünnepli gyémántlakodalmát Kormányos József és felesége, Tősmagi 
Rozália, akik hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban esküdtek egymásnak örök 
hűséget.



Nagy veszteség érte a magyar úszó sportágat egy markáns meghatározó 
alakjának, Dr. Vlaskovits József 2015. december 10–én bekövetkezett 
halálával. A sokak által Dódinak becézett úszóedző méltósággal viselt 
hosszantartó betegség után távozott el körünkből.

A Magyar Úszó Szövetség Jogi és Ügyrendi Bizottságának tagja, a Vidék-
fejlesztési Tanács alelnöke volt. A Dél-Baranyai Úszó Egylet szaktanács-
adójaként vállalt tisztséget.

Három évtizeddel ez előtt poraiból élesztette újjá Harkány úszó sportját. 
Megalkuvást nem ismerve, sokszor méltatlan körülmények között oktatta 
és edzette a tehetséges gyerekeket hétről-hétre. Módszertana és ered-
ményre való törekvése sok esetben ellenállást és konfliktust idézett elő nem csak a versenyzőkben, hanem a 
gyerekek szüleiben és a szakosztály vezetésében is. Nagy harcokat kellett ezért megvívnia igaza bizonyításá-
ra. A becsülettel elvégzett munkának meg is lett a gyümölcse. Több száz kisgyereket tanított meg úszni.

A versenyzői önbizalmat, tartást szorgalmat kitartást szereztek. A legsikeresebbekből több vidéki országos 
bajnokot nevelt az elmúlt évek során. Nevéhez fűződik a „B” kategóriás Országos bajnokság, a Harkány 
Kupa és Harkány Sprint versenyek létre hozása. Hazai és külföldi edző táborokat szervezett ezzel is színe-
sebbé tette az úszók monoton életét. Volt olyan év, hogy negyven versenyen vett részt csapatával. Kapcso-
latai révén az országhatáron kívül az akkori jugoszláv, csehszlovák román, német országokba is eljutottak, 
és eredményesen szerepeltek. Törekedett arra, mintha érezte volna, hogy valami történni fog vele, legyen 
megfelelő edzői utánpótlás, aki folytatja a megkezdett munkát. Oktatta, tanította gyakorlati tanácsokkal 
látta el az utánpótlás edzőket. Előre haladott kora ellenére mindig próbált valami újat kitalálni, újítani. Szí-
ve vágya volt egy igazi tanmedence, és a sportmedencénél egy elektromos kijelző. Ennek lehetséges megva-
lósulását sajnos már nem élhette meg.

Az is bizonyítja, hogy milyen erős ember volt, halála előtti napon búcsú levelet íratott és küldetett el  volt 
munkatársainak, barátainak, edzőtársainak mindazoknak akiket Ő nagyon tisztelt és szeretett.

Mintha érezte volna, ez az utolsó lehetőség „találkozni” az úszó sport és barátok társaságával. Következő 
napon végleg elment. Isten veled Dódi!

Dr. Vlaskovits József személye legyen hát számunkra jó példa, és tartsuk meg sokáig emlékezetünkben e 
nagyszerű embert. 2015. december 30–án családja és nagyon sok tisztelője körében a pécsi Köztemetőben 
helyezték örök nyugalomra. 

Éva Ferenc

Nemrég történt az alakulás, s máris tíz év telt el. 
2005-ben egy kis csapat – akkor 20 fő – elhatározta, 
hogy olyan civil szervezetet alapít, melynek fő célja 
a mindenkori segítés. Mára a tagság 14 főre csök-
kent, de céljaik változatlanok. Ebben az egyesületben 
közalkalmazottak, pedagógusok, köztisztviselők, 
vállalkozók, jogász, lelkész, vendéglátásban dolgozók, 
gyógyszerész is megtalálható.

A havonta tartott megbeszéléseken hasznos dolgokról 
tárgyalnak, döntenek. A nonprofit szervezet anyagi 
lehetőségeihez mérten segít. Az elmúlt évek során 
minden évben, Mikulás napján megajándékozzák az 
általános iskola SNI tagozatát, melynek diákjai vi-
szonzásként rendszeresen részt vesznek az egyesület 
karácsonyi koncertjén.

Támogattak több hónapon, éven át beteg, lábadozó 
gyermeket, felnőttet. Az egykor még harkányi szo-

ciális otthon lakóival együtt bográcsozást tartottak, 
melyek igen jól sikerültek. Városunk nevelési intéz-
ményeit nem egyszer segítették különböző összegek-
kel, melyet játékvásárlásra, hangszerekre, könyvekre, 
eszközökre fordítottak. Nem egyszer kifizették óvo-
dások, iskolások elmaradt étkezési díjait, szemüveget, 
ruhát, élelmiszert vettek a legrászorultabbaknak. 
Gyümölcsöt, vitaminokat juttattak az időseknek a 
téli időszakokban. Az SNI tagozat nyári táborozását, 
kirándulásait, színházlátogatásait anyagilag segítették. 
A tehetséges tanulókat nem egyszer támogatták. Az 
iskola játszóterének felújítását, a zenetagozatot, balett 
táncosokat is jelentős összeggel támogatták.

Ezeket elsősorban a tagság önadományaiból, éven-
ként megrendezett jótékonysági báljaiból, rendez-
vényeiből tudta finanszírozni. A tíz év alatt közel 
2,5 millió forintot adományoztak. Nemes céljaikat 
a jövőben is folytatni kívánják, a segítségre mindig 
szükség lehet.

Tíz éves a Patróna Egyesület



www.harkanyihirek.hu  facebook.com/harkanyihirek


