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Változások több területen június elsejétől
Összesen húsz darab parkoló-

automata kerül felállításra Har-
kányban, melyek a jövő hónap első 
napjától üzemelnek – tájékoztatta a 
Harkányi Híreket dr. Markovics 
Boglárka jegyző. A városatyák az 
elmúlt héten választották ki a köz-
beszerzési eljárás győztesét, aki-
nek 15 nap áll rendelkezésére a 
rendszer beindítására.

Mint megtudtuk, a cél a város-
ban a parkolás normális mederbe 
terelése, ugyanis főként a kórház 
környezetében olykor kaotikus 
állapotok uralkodtak.

A hivatalvezető lapunknak 
elmondta, a bevételt az önkor-
mányzat teljes egészében vissza-
forgatja a település közterületeinek 
csinosítására. A meghatározott 
idejű várakozás (például 2 óra) 
mellett napijegy, illetve bérletek – 
információink szerint a féléves 

2000, az éves 4000 forintért lesz 
megvásárolható – váltására is mód 
nyílik. 

Egy másfajta változást jelent, 
hogy a jövő hónap elejétől a városi 
könyvtár beolvad a kulturális és 
sportközpontba.

Dr. Markovics Boglárka el-
mondta  az  önkormányzat  a 
tervezett intézményi fúzióval 
kapcsolatban kikérte az illetékes 
minisztérium véleményét, mely 
támogatta az elképzelést .  A 
tájékoztatás szerint e lépéssel az 
önkormányzat a nyilvános könyv-
tárakra vonatkozó, egyre szigorodó 
feltételeknek, valamint a törvényes 
működési feltételeknek kíván meg-
felelni. Az összevonás a könyvtár 
szakmai önállóságát nem érinti. A 
jövőben Harkány Városi Könyvtár, 
Kulturális és Sportközpont nevű 
intézmény látja el a terehegyi 

faluház működtetését is, ahol több 
rendezvény lebonyolítására kerül-
het sor.

A tájékoztatás szerint egy több 
mint 56 millió forintos projektnek 
köszönhetően hamarosan elkez-
dődhet az egészségház felújítása is. 
A támogatási szerződés már alá-
írásra került, a kivitelező szemé-
lyére vonatkozó közbeszerzési 
eljárást a képviselő-testület soros 
összejövetelén írják ki.

A felújítás, valamint új eszközök 
beszerzése által a lakosság maga-
sabb színvonalú ellátásban része-
sülhet a jövőben.

A fürdőbe tervezett csúszdával 
kapcsolatban a hivatalvezető el-
mondta, az előírásoknak megfe-
lelően ott elindult a tervező kivá-
lasztása, azt követően kerülhet sor 
a létesítmény beszerzésére és meg-
építésére.
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Elnöki látogatás Harkányban

Május 4-én délelőtt a városba 
látogatott Nagy Csaba, a Baranya 
Megyei Közgyűlés elnöke, aki 
megbeszélést folytatott Baksai 
Endre Tamás polgármesterrel, 
illetve Hegyi Ákossal, a Gyógy-
fürdő Zrt. vezérigazgatójával. A 
találkozó során – kötetlen beszél-
getés keretében – szó esett Har-
kány, valamint a fürdő jövőjéről is. 
Mint azt Nagy Csaba lapunknak 
elmondta, a rendszeres találkozók 
egyike volt a mostani.

A tanácskozáson Baksai Tamás 
felvetette a harkányi lakosokat 
kiemelten érdeklő, tervezett pécsi 
aquapark kérdéskörét is, mellyel 
kapcsolatban az elnök elmondta, a 
megyeszékhely régi vágya való-
sulhat meg, a mikéntet illetően 
azonban sok múlik a város lakos-
ságán, melynek kikérik a vélemé-
nyét. 

Meglátása szerint a pécsi beruhá-
zás a harkányi adottságokat és 
lehetőségeket nem befolyásolja.

A találkozó folyamán a felek 
megtekintették a fürdőt, szó esett a 
kapacitásfejlesztés lehetőségeiről 
is,  majd a Területfejlesztési 
Operatív Program került terítékre. 
A megyei közgyűlés e területen 
összesen 38 milliárd forinttal 
gazdálkodik, s Harkány abban két 
fürdős projekttel – a 3-as medence, 
illetve a kettesszámú épület rekon-
strukciójával – szerepel.

Baksai Tamás a tanácskozással 
kapcsolatban elmondta, szóba ke-
rült a pályázati rendszer is, szeret-
nék elérni ugyanis, hogy nyíljon 
lehetőség a Zsigmondy sétány 
rekonstrukciójára, valamint a piac 
fejlesztésére is. Előbbi keretében 
új szabadtéri színpad és rendez-
vénytér kerülhet kialakításra, il-
letve egy, a Harka legendára ala-
pozott ivócsarnok épülhet meg. A 
piactér fejlesztésével kapcsolatban 
Albrecht Ferenc műszaki osztály-
vezető lapunknak elmondta, nettó 
200 milliós beruházásról van szó. 
Ebben – csatlakozva a megyei el-
képzelésekhez – a helyileg termelt 
áruk eladásához szükséges infra-
struktúra, továbbá egy esztétikus 
pavilonsor  kialakítása szerepel.

Kerek évforduló

Születésének 90. évfordulója 
alkalmából május 11-én Éva Fe-
renc alpolgármester otthonában 
köszöntötte városunk szépkorú 
lakosát, Szaklajda Andrásnét.

Május hónap neve a római Maia, a 
termékenység istennőjének nevéből 
ered. De hívjuk még: Ígéret havának – 
Tavaszutó havának és Pünkösd havá-
nak is. A májusfa a tavasz, a természet 
újjászületésének a szimbóluma, de 
jelenti a lányok elismerését is.  A május-
fa állítás szerencsére még manapság is 
szokás. Ez a hagyomány egész Euró-
pában divatos volt, s eredete valószínű-
leg pogány termékenység-ünnephez 
kötődött, amit Floráliának neveztek. Azt 
is tartották, ha szép napos az idő elsején 
jó termés van kilátásban, ha esik, ne 
számítsunk jó termésre. A májusfa 
állítás egyik szép eredetlegendája, hogy 
a hittérítő apostolok, Jakab és Fülöp egy 
híres szentéletű útitársnője, Szent Wal-
burga, hogy bizonyítsa ártatlanságát és 
elűzze a gúnyolódó pogányokat, ván-
dorbotját leszúrta a földbe és imádkozni 

kezdett, mire a bot kivirágzott és meg-
gyökeresedett. 

Pünkösdi király - választás: Ü-
gyességi játékokkal, lóversennyel vá-
lasztották meg a pünkösdi királyt, 
akinek aztán egy évig különféle privi-
légiumai voltak. Meghívták a lakodal-
makba, mulatságokba, ingyen ihatott a 
kocsmában.

Pünkösdi királyné - járás A lányok 
termékenységvarázsló ünnepi köszön-
tője. Csoportosan házról-házra jártak. A 
legkisebb, legszebb köztük a pünkösdi 
királyné. Énekeltek, jókívánságokkal 
köszöntötték a ház lakóit, adományokat 
gyűjtöttek. Az udvarba lépve a kísérő 
lányok kendőt feszítettek a kiskirályné 
feje felé, és énekeltek:

"Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királyné asszonykát".

Májusi néphagyományaink
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Hagyományőrző májusfaállítás

A szeszélyes április sem fogott ki 
idén a város májusfájának felállí-
tási ünnepségén, ahol Baksai Endre 
Tamás polgármester köszöntőjét 
követően, a Harka Tánccsoport 
közreműködésével került sor a sza-
lagok felkötözésére. A csúcsdöntés 
ebben az évben ugyan elmaradt - 
ahhoz ugyanis 73 darabot kellett 
volna elhelyezni -, ám így is szép-
számút helyeztek el a résztvevők.

A rendezvényen a hagyomá-
nyoknak megfelelően fellépett a 
Harka Dalkör, mely vidám nóták-
kal szórakoztatta a nagyérdeműt. A 
szabadtéri programok lezárultával 
bállal folytatódott a műsor a műve-
lődési ház nagytermében, ahol a 
Harold Band húzta a talpalávalót, s 
közönség éjfélig ropta a táncot.

A májusfa „kitáncolására” a 
gyermeknapon, 31-én kerül sor.

Anyakönyv
2015. március-április hó
Születtek: 
2015.03.11. Kasza Mihály Máté 
(Táncsics Mihály utca 8.)

Házasságot kötöttek:
Nagy Andrea és Kis-Gombos 
Mihály 2015. április 17.

Elhunytak:
Kasza Lászlóné 2015. március 7. 
(Ady Endre utca 34/B)
Szabó László 2015. március 14. 
(Bercsényi utca 3.)
Kovács Zoltán László 2015. 
március 19. (Táncsics utca 29.)
Bárdossy Antalné 2015.március 
30. (Ságvári utca 23.)

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető

Százezredik 
látogató

A magyar orvos házaspár - dr. 
Szakács Ferenc és felesége - vidékről 
érkezett, hogy egy hétig élvezhessék a 
harkányi víz gyógyhatását.

A látogatókat elismerő oklevéllel, a 
harkányi gyógyvíz felhasználásával 
készült termékekből összeállított 
ajándékcsomaggal – melyeket Hegyi 
Ákos vezérigazgató nyújtott át -, és a 
megújult wellness részlegre szóló 
páros masszázzsal ajándékozták meg.

Sajtótájékoztató a megyeházán
A Gyermekáldás hete programról 
szervezett sajtótájékoztatón Nagy 
Csaba, a Baranya Megyei Köz-
gyűlés elnöke elmondta: „Nagy öröm 
és büszkeség számunkra,  hogy 
különleges értékünk, a harkányi víz a 
gyermekvállalásban is segíti a csa-
ládokat. Bekerült a Baranya Megyei 
Értéktárba a Harkányi gyógyvíz és 
fürdőkultúra. Hisszük, hogy az egész-
ségügyi turizmus fejlesztése az egyik 
kitörési pont lehet a gazdaságfej-
lesztésben.”

Baksai Endre Tamás polgármester: 
"Megtiszteltetés egy város számára, ha 
egy ilyen meghatározó, nemes célt 
szolgáló és egyúttal színvonalas prog-
ramsorozat házigazdája lehet. Ez az 
esemény is bizonyítja, hogy Harkány 
ma is méltó a figyelemre. A gyermek-
áldás varázslata semmihez sem hason-
lítható, a város polgármestereként 
büszkeséggel tölt el, hogy gyógyvizünk 
révén segítséget nyújthatunk sokak-

nak, akik eddig hiába várták, várják a 
gyermekáldást.”

Dr. Péter Iván, a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi  Gyógyfürdőkórház 
Nonprofit Kft. főigazgatója  a 
sajtótájékoztatón ismertette az intéz-
mény programozott nőgyógyászati 
ellátását, valamint a meddőségkezelés 
során elért kiemelkedő kutatási 
eredményeit. Hangsúlyozta: „számos 
nőgyógyászati problémával küzdő 
hölgy számára a nálunk zajló gyógy-
vízre alapozott kórházi kezelésekből 
álló kúra lehet az egyetlen esélye a 
gyermekvállalásra.”

Hegyi Ákos, a Gyógyfürdő Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, a prog-
ramsorozat alatt kiegészítő családi 
programok és kiállítások várják az 
érdeklődőket, valamint a fürdőben 
lehetőség nyílik számos rendhagyó 
terápiás eljárás kipróbálására is, mint 
például a gyógytorna, vízi torna, 
művészet- és zeneterápia. 
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Hernyóinvázió városszerte
A selyemfényű puszpángmoly-

nak az eddigi megfigyelések szerint 
Magyarországon évente három 
nemzedéke fejlődik. A nőstények 
csomókban rakják petéiket a leve-
lek fonákára. A kikelő hernyók a 
levelek hátoldalán, rejtőzködve él-
nek, először csak hámozgatják a 
leveleket, majd a teljes levéllemezt 
elfogyaszthatják, erős fertőzöttség 
esetén csak a szárak és levélnyelek 
maradnak a növényen.

Kiskerti körülmények között ál-
talában elegendő a fertőzött nö-
vényi részek azonnali eltávolítása 
és megsemmisítése. Az év folya-
mán többször is vizsgálni kell a 
növényeket, mert egészen őszig fer-
tőzhet a faj.

Mercedes-Benz 
Classic 
Csillagtúra

A csillagos márka múltja előtti 
tisztelgés alkalmából idén kilence-
dik alkalommal, összesen 62 in-
dulóval megrendezett kétnapos tú-
ra során a résztvevők ezúttal Har-
kányba is ellátogattak.

Fröccsliget - második alkalom
Az időjárás tekintetében „for-

dított menetrenddel” indult az idei 
Fröccsliget a Xavin Hotelnél le-
bonyolított rendezvénysorozat al-
kalmával, ám ebben az évben az 
első nap szerencsére csak sze-
merkélt az égi áldás, majd teljesen 
kitisztult az ég, tavaly a második 
nap programjait teljesen elmosta az 
eső. A fellépők sorában ismert és 

kevésbé ismert fellépők egyaránt 
megtalálhatók voltak, egyben a-
zonban mindannyian megegyez-
tek: a fiatal korosztálytól kezdve az 
idősebb korú, egykori „rockerekig” 
bezárólag vonzották a nagyérde-
műt.A sorozat névadójának alap-
jául szolgáló bor a vélemények sze-
rint „emberi fogyasztásra alkalmas 
volt”...

H. Valéria:

Május van
Május van, nyílnak a virágok,

gyönyörűnek látom a világot!

Gyönyörű a nappal, a hajnal s az éj is,

a leggyönyörűbb az,

hogy benne vagyok én is.

Fűszál ha rezzen, mennyei zene,

szívem kis harangja megkondul vele.

Virágoknak szirma nyílik, becsukódik,

méhecskék rajának zümmögése hallik.

Hangyák indulnak

hosszú-hosszú sorba,

mennek előre a nagy vándorútra.

Tücsök rejtőzik egy levélernyő alatt,

rázendít dalára ha leszáll a harmat.

Fű közt egy lepke ide-oda száll,

virágok szirmán pihenőt talál.

Fecske szálldos fel az ég felé,

még a szívem is megsajdul belé.

Fent a kék ég, lent a tenger sok virág,

az enyém, enyém e gyönyörű világ!

Hálám, hogy vagyok fogadd érte,

legyen itt a földön mindörökké béke.
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Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesületének konferenciája

2015. május 14-én, csütörtökön a 
harkányi Thermal Hotel adott 
otthont a 2015. évi Egészségügyi 
Gazdasági Vezetők Egyesületének 
(EGVE) Közgyűlésének és Talál--
kozójának, melyen Sárvár és Hévíz 
képviselői, valamint a Harkányi 
Gyógyfürdő vezérigazgatója mel-
lett intézményünk főigazgatója is 
részt vett. Előadásában Dr. Péter 
Iván bemutatta a Gyógyfürdő-
kórház elmúlt években elért gaz-
dasági eredményeit, illetve az új 
kórházi szárnyat. A konferencia 
második napján, május 15-én a 
program keretein belül lehetőség 
nyílott a Harkányi Psoriasis Cent-
rum elnevezésű új épületszárny 
bejárására is az érdeklődőknek.

Városi Könyvtár – diákmunka ajánlat
A 2016.  január  1- je  u tán 

érettségizők számára csak akkor 
állítható ki az érettségi bizo-
nyítvány, ha igazolni tudják, hogy 
legalább 50 órát tevékenykedtek 
közösségi szolgálat keretében. 
Közösségi szolgálat csak olyan 
tevékenység lehet ,  amely a 
nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI 
rendeletben meghatározot t 
területeken szervezik, amely során 
a diákok minden anyagi érdektől 
mentesen, társadalmilag hasznos, 
valamely közösség javát szolgáló 
tevékenységet végeznek, legyen az 
egészségügyi, környezetvédelmi, 
sport, vagy más területen.

Közösségi szolgálatot az iskolán 
belül és olyan fogadó intéz-
ményben és szervezetben lehet 
végezni, amely megfelel a vonat-
kozó jogszabályokban foglalt 
feltételeknek.

Fontos,  hogy a közösségi 
szolgálatot a 9-11. évfolyamon kell 
elvégezni. Vagyis aki ez idő alatt 
nem teljesíti az 50 órát, az érettségi 
évében erre már nehéz lesz 
lehetőséget teremteni,  ezért 
mindenképpen célszerű beosztani 
a rendelkezésre álló, hároméves 
időszakot. A terhelés csökkentése 
érdekében ugyanakkor lehetőség 
van arra ,  hogy a közösségi 
szolgálatot a nyári szünetre 
időzítsék a diákok, azonban mivel 
a szervezés és koordinálás az 
iskola feladata, ehhez elsősorban 
az oktatási, és adott esetben a 
befogadó intézmények együtt-
működése is szükséges.

Diákmunkára jelentkezni lehet a 
Városi Könyvtár telefonszámán:

72/580-116
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Az elmúlt héttől üzemel az új 
gyermekmedence

A legkisebbek örömére az elmúlt 
hét végétől már üzemel a felújított, 
vizes élményelemekkel tarkított 
gyerekmedence és július elejére 
várhatóan elkészül a szintén fel-
újítás alatt álló Lepke medencepár 
is a Harkányi Gyógyfürdőben. 

Nem ezek az egyetlen felújítások 
a gyógyüdülőhely területén, a fo-
lyamatos szépülés és fejlesztés 
jegyében új járdaszakaszok épül-
nek, megújításra kerülnek a vizes 
helyiségek, de a kihelyezett táblák 
és az árjegyzék is új külsőt kapnak, 
hogy a fürdőzők minél modernebb 
körülmények között élvezhessék a 
200 éves gyógyvíz jótékony hatá-
sait. A fürdőkomplexum tervei sze-
rint a jövőben az ingyenes csúszda, 
csúszdaparkká bővítése is meg-
valósul, és legkésőbb 2016-ra még 
több élményelem egészíti majd ki a 
szolgáltatásokat.

Nemzetiségek napja a művelődési házban
Május 10-én, a város két – horvát 

és német - nemzetiségi önkor-
mányzatának hagyományteremtő 
rendezvényén az érdeklődők szinte 
teljesen megtöltötték a művelődési 
házat – a férőhelyek ugyanis 
kevésnek bizonyultak a színház-
teremben, így többen is az aulából 
voltak kénytelenek végignézni a 
„Mohács” Nemzetiségi Néptánc-
együttes műsorát. Az előadást – 
amelyen a város vezetője, alpolgár-
mesterei mellett több képviselő is 

megjelent - Szugfil József, a Ba-
ranya Megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségének 
elnöke nyitotta meg.

A több évtizedes, országos nép-
szerűségre szert tett, Filákovity 
István vezette csoport - amelynek 
tagjai sorában egyenlő arányban 
találhatók magyar, német és horvát 
nemzetiségű táncosok – reper-
toárjából ezúttal a sokac (zömében 
alsószentmártoni), illetve bosnyák 
táncokat hozta magával, valamint 

egy hosszabb lélegzetvételű közös 
lakodalmast. Az előadás után 
méltán megérdemelt vastapsot 
követően a szervezők és fellépők 
közös mulatsággal zárták a napot, 
ahol a különböző sütemények 
mellett már a jóféle itókák is elő-
kerültek a kosarak aljáról…

Pünkösd előtt
Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére,

Mint jóllakott túzok, magadba hullva

Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat

Cibálja, tépi vének irigy ujja.

Hiszen tudod már mi a Végtelenség:

A Végtelenség az a magyar bánat

S hiába vergődsz haló hattyúként,

Szomorúbb lélek búsul majd utánad.

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak,

E végtelen vízen büszkébben ússzál

S csudáljanak, hogy méltóbban repül

Zilált szárnyad az égi Sziriusznál.

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség,

Mint vadludat rozsdás vessző találja,

Ne sírj, dalold el híres éneked,

Hogy nyögve várjanak újabb csodára!

József Attila 1923.

Új könyvek a 
könyvtárban



2015. május

7

Gyermekműsor -  horvát nyelven

A Harkányi Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására a mű-
velődési házban vendégszerepelt 
május 13-án az eszéki színház báb-
csoportja, mely a televíziós rajz-
filmsorozatból közismert „Maja, a 
méhecske” című darabot mutatta 
be nagy sikerrel.

A közönség soraiban a harkányi 
ovisok és iskolások körében sza-
lántai és siklósi gyermekek is „pi-
rosra tapsolták” a kezüket.

Mint azt Greges Zsuzsa elnök 
elmondta, legközelebb a német 
nemzetiséggel közösen az általános 
iskolásoknak szerveznek műsort.

A Városi 
Könyvtár 
nyitva tartása:
Hétfőtől csütörtökig: 9.45 – 12.00, 
13.00 – 17.45
Péntek: 10.00 – 14.00
Szombat, vasárnap zárva!

Elérhetőségeink: 
Telefon: 72/580-116
e-mail: 
 konyvtar.harkany@freemail.hu
http/www.facebook.com/harkany.
varosikonyvtar
Figyelem!
A könyvtárban a fénymásolás 
mellett már scannelni is lehet!

Találkozó 
ötven év után

- Találd ki, ki vagyok! - hangzott 
el többször is a Kitaibel Pál Általá-
nos Iskolában május 16-án délután, 
amikor az intézményben fél évszá-
zad után ismét találkoztak egymás-
sal a tanintézmény egykori diákjai.

A megjelentek száma sajnos az 
idő múlásának is köszönhetően 
megcsappant - illetve akadt, aki 
egyéb okból nem tudott megjelen-
ni -, ám mindazok, akik részt vettek 
a találkozón, egy újabb közösségi 
élménnyel gazdagodtak.

Kiépült az öntözőrendszer

Az összességében egy tucat 
dolgozónak munkát adó önkor-
mányzati biogazdaságban - a terü-
leten információink szerint nem kí-
vánnak vegyszert alkalmazni a vé-
dekezés során - május közepéig 
kiépítésre került a termelés haté-
konyságához szükséges öntöző-
rendszer.

Mint azt a város új bevételi forrá-
sa iránt érdeklődő lakosok lapunk-
nak elmondták, a kiültetett gyógy-
növények szépen cseperednek.

Gitta Gábortól, a munkálatokat 
vezető munkatárstól megtudtuk, a 
termelt növények egy részét - így 
például az olajtököt - helyben sze-
retnék feldolgozni.
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Május 25. hétfő

Gyógyfürdőkórház- HCP központ

16.00 - 16.45 Köszöntés - Baksai Tamás polgármester

Megnyitó - Balogh Zoltán miniszter, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő

A Harkányi Gyógyfürdőkórház kiemelt, meddőségi program-

jának ismertetése - Dr. Péter Iván főigazgató, Dr. habil Varga 

Péter nőgyógyász főorvos

17.00 - 18.00 Erősítsük a fenyegetett életet és családot - Bíró 

László katolikus családreferens püspök

18.30 - 19.30 Szentmise a római katolikus templomban - Bíró 

László

Zsigmondy sétány, nagyszínpad (rossz idő esetén a művelődési 

házban)

20.00 - 22.30 Hanga Banda magyar népi zenekar, magyar táncház

Pünkösdhétfőn és hétvégén kézműves kirakodóvásár, népi 

kézműves foglalkozás

Május 26. kedd 

Gyógyfürdő

11.00 Gyógytorna, 15.00 Vízi torna

Gyógyfürdő kupolacsarnoka

16.00 Köszöntés - Hegyi Ákos vezérigazgató

Szabó László szobrászművész és Simon András grafikusművész 

kiállításának megnyitója - Nagy Péter református lelkész

16.30 - 17.15 Életed üzenet - Simon András vetítettképes 

meditációja

Hotel Korona

17.45 - 18.30 A bölcsődal csodája - Tóth Ferenc Liszt díjas 

karnagy

18.45 - 19.30 A keresztény család mindennapjai - Bogodán 

László görög katolikus parókus

Zsigmondy sétány, nagyszínpad

20.00 A Harkányi Big Band koncertje

Május 27. szerda

Gyógyfürdő

11.00 Gyógytorna, 14.00 Zenés vízi torna

14.00 - 16.00 Művészetterápia

Hotel Korona

17.00 - 17.45 A Harkányi Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház 

nőgyógyászati osztályának eredményei - Dr. habil Varga Péter 

nőgyógyász főorvos

18.00 - 18.45 Hazánk demográfiai helyzete. A koraszülés okai, 

következményei - Dr. Szabó István nőgyógyász professzor

Zsigmondy sétány, nagyszínpad

20.00 „Csak apa kedvéért” koncert

Május 28. csütörtök

Gyógyfürdő

10.00 Művészetterápia, 11.00 Gyógytorna

14.00 Zenés vízi torna

Hotel Korona

17.00 - 17.45 Remélni vagy nem remélni. A remény szerepe a 

fogantatásban - Tapolyai Emőke pszichológus, pasztorál 

pszichológus, szexológus

18.00 - 18.45 „Ökoanyu” - Nagy Réka újságíró, szerkesztő

Zsigmondy sétány, nagyszínpad 

20.00 Flamenco est a pécsi Flamenco Sopianae  közremű-

ködésével

Május 29. péntek

Gyógyfürdő

10.00 Te döntöd el, mit hozol ki az életedből - Hozleiter Fanny 

Mosolyka

Gyógyfürdőkórház- HCP központ

14.00 A kultúra szerepe a családtervezésben - Dr. Hoppál Péter 

államtitkár

17.00 -17.45 A gyermekáldás gyermekgyógyász szemmel - Dr. 

Velkey György a Magyar Kórházszövetség elnöke

18.00 - 18.45 A meddőség paradigmái és pszichés jellemzői - 

Lakatos Enikő okleveles ethnographus, református lelkész, SE 

PHD hallgató

Zsigmondy sétány, nagyszínpad

20.00 - 22.00 Salsa, latin táncest

Május 30. szombat

Gyógyfürdő

11.00 Gyógytorna

14.00 Zenés vízi torna

15.00 Dúla, szülésfelkészítő - Bodor Andrea Lili pszichológus

Hogyan születik egy család Boldizsár Imre szociális munkás, 

addiktológiai konzultáns (interaktív)

16.30 - 17.30 Sztárvendégek: Polyák Lilla és Homonnay Zsolt 

Két szív koncert

Zsigmondy sétány, nagyszínpad

19.00 - 20.00 Bagdi Bella koncert 20.00 - 23.00 Utcabál

KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK

Május 25. hétfő

Művelődési ház előtti színpad

14.00 Gilice néptánccsoport, Kitaibel Pál Általános Iskola és a 

Harka néptáncegyüttes műsora

Művelődési ház

14.30 - 15.30 100 Folk Celsius koncert

Művelődési ház mögött

14.00 - 20.00 Pünkösdi hagyományőrző nap

Apró Paták Lovas Egyesület: Pünkösdi királyválasztás

Megyer követői hagyományőrző szakosztály

Május 31. vasárnap

Gyógyfürdő

14.00 - 17.00 Hastáncgála, Schikhat tánctanulás (belépődíjas)

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

GYERMEKÁLDÁS HETE
Részletes program
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Megújul a Szív Harkányban
Harkányi búcsú 2015.

Minden rendes katolikus falunak 
van búcsúja. A búcsú a templom 
ünnepe, mert minden katolikus 
templomot valamilyen címre 
szentelnek fel. A harkányi 
kápolnát annak idején 
1906-ban Jézus Szíve 
tiszteletére áldották 
meg. Szentmise nélkül 
n e m  l e h e t  b ú c s ú t 
ünnepelni. Ha mégis 
rendeznek valamilyen 
ünneplést, azt falu-
napnak nevezik.

Jézus Szíve búcsú a  
lelki megerősödést szol-
gálja, és egyben útkeresés 
a barátok, rokonok és is-
merősök felé. Útkeresés az az út, 
amin járunk, vagyis az egész 
életünk. Nem mindegy hogyan 
telik el, volt-e benne tartalom, 
hogyan használtuk fel a nekünk 
adott időt? 

Mindegyikünk keresi a helyét a 
világban, szeretnénk benne otthon 
lenni, megragadni az élet adta 
lehetőségeket, azaz jól élni. Lehet-
e úgy élni, hogy a világban otthon 
legyek, és Istennek is tetsszen az 
életem? 

Igen, lehet, mert van egy taní-
tómesterünk és példaképünk: Jézus 
K r i s z t u s ,  a k i n e k  a  S z í v é t 
ünnepeljük. Ez a nap mi hitval-
lásunk és hódolatunk a kereszten 
kimutatott szeretete iránt. 

A szív nemcsak az ember szerves 
része, hanem az egész lényének a 
szimbóluma, az igaz szeretet jel-
képe. Ha valami fontosat akarunk 
mondani a másik a felé, azt 
mondjuk: szívből adom, szívből 
kívánom, vagy szívből szertelek.

Az szív érez és éltet. Az emberi 
test motorja, a teljesség jelképe. 
Jézus Szíve is önmaga lényegét 
tükrözi, feltárja előttünk szeretetét. 

Ő lett számunkra az út, az igazság 
és az élet. Nem mindegy kire 
bízzuk az életünket, kiben és miben 

hiszünk, kit imádunk. Jézus 
ma is úgy áll előttünk, 

mint példakép, aki sze-
líd és alázatos szívét 
nyújtja felénk. Joggal 
f o g j a  e g y s z e r 
megkérdezni: „A te 
szíved, a te szerete-
ted tudta-e formálni 
c sa ládoda t ,  kör-
nyezetedet?  Nem a 

pénz és gazdagság 
fogja boldoggá tenni az 

embert és a világot, 
hanem az a tény, hogy 

tudtunk-e félelem nélküli 
világot kialakítani magunk körül, 
tudtunk-e szelídségben, és alázattal 
lenni egymás iránt, tudtunk-e 
szeretetben élni?” 

Ha a szív a szeretet jelképe, ak-
kor mutassunk meg egymásnak 
szeretetünket és megújul a világ 
körülöttünk.

Ronta László
esperes-plébános

Jézus szíve 
tisztelet

A Jézus Szíve iránti tisztelet már az 
1200-as években jelen volt, mégis az 
egyre nagyobb fokú elterjedése a 
világban Alacoque Szt. Margit (1673-
75) látomásaihoz kapcsolódik, ami-
ben Jézus fájlalta az emberi hálát-
lanságot, s a Szív tisztelőitől engesz-
telést, a hónap első péntekjén gyónást 
és áldozást kért. Margit megnyitott, 
lángoló szívet látott, melyből kereszt 
nőtt ki a szeretetből vállalt halál jel-
képekén. 

Jézus Szíve, azt az emberi 'szívet' je-
lenti, amely az ember testi-lelki mi-
voltának belsejét, mint erkölcsi éle-
tének forrását, nevezetesen pedig mint 
a szeretet székhelyét jelöli. Ilyen ér-
telemben használja a Szentírás is a 
'szív' szót.

A Jézus szíve tisztelet megnyilat-
kozási formái: az engesztelés, a vi-
szontszeretet, Krisztus követése és 
önmagunk fölajánlása. Az engesztelés 
lényegében bekapcsolódás abba az 
engesztelésbe, amelyet Jézus, mint 
főpap az Atya elé visz, de az ellene 
elkövetett sértés jóvátétele is. Önma-
gunk fölajánlása azt fejezi ki, hogy 
egyesülni akarunk a szeretettel, mely-
lyel Isten szerette a világot, és minden 
fáradozásunkat, munkánkat, szenve-
désünket ennek érdekében tesszük és 
viseljük.

Szent Margit volt az első, aki a Szent 
Szív különös oltalmába ajánlotta 
magát. E fölajánlást később egészen 
napjainkig jámbor egyének és közös-
ségek, városok és nemzetek követik. 
XI. Pius pápa (1922-39) az Egyházat 
is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta.

A harkányi kápolnát 1906-ban, 
majd az 1986-1988-ban hozzáépített 
modern templomrészt szentelték Jézus 
Szíve tiszteletére.

2015-ben, Jézus Szíve ünnepén 
ajánljuk fel városunkat Jézus Szíve 
oltalmába!
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A Harkányi Gyógyfürdőkórház hírei

Színházi produkció a kórház ebédlőjében
Nagy sikerrel mutatták be a 

kórházban április 24-én a Grace és 
Glória című kétszereplős darabot 

Sólyom Katalin és Füsti Molnár 
Éva kitűnő tolmácsolásában.

"...A Jóisten valamiért csak teremtett 
és ha nem is voltam más, csak egy 

közbülső láncszem, amely összetart 
másik kettőt, akkor is fontos voltam és 
nélkülözhetetlen..."

Tom Ziegler drámája számos 
kérdést vet fel. Hogyan adunk számot 
életünkről? Miért vagyunk ezen a 
világon? Nincs ember, akit ne foglal-

koztatna ez a kérdés, hiszen életünk 
minden percében ott ólálkodik körü-
löttünk az elmúlás. Grace-t az idős 
parasztasszonyt nemrég engedték ki a 
kórházból. Gondozója, a New York-
ban nagy karriert befutott önkéntes 
szociális munkás, Glória, mellette 
akar állni utolsó óráiban. Kettőjük 
történetét mondja el az ismert ame-
rikai író. Grace mélyről fakadó, ere-
deti szellemessége, az elmúlást derűs 
belenyugvással fogadó életbölcses-
sége meggyőzi a problémákat eddig 
okosan felülről kezelő Gloria-t. Ki 
segít, hát kin? Az ápoló a betegen, 
vagy a vidám, bölcsen hívő idős 
asszony a megfáradt kiégett fiatalon. 
Egy nevettető, meghatóan hátbor-
zongató történet életről és halálról.

Dr. Péter Iván Antal főigazgató 
nevében Mojzes Tamás kommu-
nikációs vezető köszönte meg a 
művészek felajánlását és színvo-
nalas előadását a „nagyérdeműtől” 
kapott vastapsot követően.

III. Orvosi Wellness Konferencia Budapesten 
és szakdolgozói továbbképzés Harkányban

2015. április 16-17-én Buda-
pesten a Hotel Benczúr Szálloda és 
K o n f e r e n c i a  K ö z p o n t b a n 
megrendezésre került a III. Orvosi 
Wellness Konferencia, ahol a 
Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház már az első 
napon bemutatkozott. Dr. Jagicza 
Anna „A psoriasis tüneti kezelése a 
Harkányi Psoriasis Centrumban” 
és Vámhidy Bianka „Harkányi 
Psoriasis Centrum – Gyógyulás 
szállodai színvonalon”  című 
előadásaikban mutatták be az 
intézményben zajló gyógyító 
tevékenységet és a nyáron meg-
nyíló új szárnyat.

2015. május 6-án a kórház „A 
pikkelysömör tüneti kezelése a 

Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórházban” címmel 
szabadon választható kreditpontos 
(20 pont) képzést tartott, melyen 
mind az intézmény munkatársai, 
mind a külsős kollégák szép 
számmal je-
lentek meg. 

Az előadá-
sok témájukat 
tekintve rend-
kívül sokszí-
nűek voltak, 
melyeket bőr-
gyógyász és 
reumtológus 
szakorvosok, 
pszichológus, 
d i p l o m á s 
szakápolók, 

dietetikus és a Magyarországi 
Pszoriázis Klubok Egyesületének 
alelnöke tartottak.

Az intézmény új szárnyának 
megnyitására június hónapban ke-
rül sor.



2015. május

11

Megnyílt a gyógycentrum
Elindultak az egészségügyi szol-

gáltatások a Meridián gyógycent-
rumban, ahol pillanatnyilag napon-
ta 9 és 14 óra között zajlanak a ren-
delések, tájékoztatott dr. Debreceni 
László igazgató, aki hozzátette, a 
későbbiekben délután is fogadják 
az érdeklődőket.

Az intézményben jelenleg három 
eljárás - akupunktúrás, homeopá-
tiás és biorezonanciás - áll a helyi 
lakosság rendelkezésére, amelyek 

a mozgásszervi problémák kezelé-
sére, valamit a dohányzás leszokta-
tására, allergiás tünetek orvoslását 
hivatottak szolgálni - többek mel-
lett. Mint megtudtuk, a wellness, a 
gyógytorna és - masszázs, illetve a 
tangentor pillanatnyilag csak a 
bentlakásos kezelésben résztvevők 
számára biztosított.

A kezelések iránt érdeklődők 
bővebb információt a 30/2263 687-
es számon kaphatnak.

Válogatás a Városi 
Könyvtár új 
könyveiből
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Hosszú hétvége a fürdőben

Nagy közönségsikert aratott a 
Gyógyfürdő május elején megtar-
tott hosszú hétvégéje alkalmával 
fellépő Harka Tánccsoport, amely 
színvonalas műsorral lepte meg a 
napozókat és a medencében „pan-

csolókat” egyaránt. A harkányi tán-
cosokhoz hasonlóan vastapssal ju-
talmazta a vendégsereg a villányi 
fiatalokból alakult, ám ma már 
pécsi Vivat Bacchus énekegyüttest 
és a BrassDance fúvószenekart is.

Egyre több a 
virág

Május első napjaiban helyezték 
ki a kandeláberekre a muskátlikat a 
Városgondnokság munkatársai, 
akik a közterületekre is új, szín-
pompás növényeket telepítettek.

Föld Napja az iskolában
Szinte a teljes diáksereg a Kitaibel 

Pál Általános Iskola udvarán szorgos-
kodott az idei Föld Napja alkalmával, 
amikor is sort kerítettek a lehullott 
gallyak összegyűjtésére. Termé-
szetesen a nebulók és látogatók által 
elhullatott csokispapírok és egyéb oda 

nem illő tárgyak is a szeméttárolókba 
kerültek. 

A közös szorgoskodás záróak-
kordjaként a tanulók a pedagógu-
sokkal közösen egy hatalmas élő-
láncot alkotva vették körül az in-
tézmény ódon falait.

Recepciós 
rapper

A harkányi Átrium Hotel recep-
ciósa, Hepe Dániel 8. éve rappel 
Graff néven, míg zenekarával, a 
Bohemian Brass Quintets-szel 
könnyűzenei átiratokat, filmzené-
ket, jazzt, illetve hagyományőrző 
sváb zenét ad elő.

A fiatalember hat éves kora óta 
foglalkozik a muzsika világával, a 
zeneiskolában harsonán és tenor-
kürtön tanult. Szereti a klasszikus 
rockot, kedvence a Queen együttes 
és Freddie Mercury.
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Egy kitűnő alkalom a közös kikapcsolódásra
Idén ötödik alkalommal került 

megrendezésre a családi sportnap a 
városi sporttelepen, ahol a létesít-
mény minden egysége az érdek-
lődők rendelkezésére állt.

A nap során a különböző ügyes-
ségi versenyek mellett sor került 
apák és fiúk labdarúgó mérkőzé-
sére, korosztályos asztalitenisz 
megmérettetésre, dekázó versenyre 
is, míg az ifjabbakat trambulin, 
légvár és játszóház is várta.

Az említettek mellett a résztve-
vők dartsban és biliárdban is össze-
mérhették tudásukat.

Az összevetések sorából a ha-
gyományokhoz híven a főzőver-
seny sem hiányzott, amelynek so-
rán ízletes kulináris remekek ké-
szültek.

A sportnap alkalmával bonyolí-
tották le a város U 21-es labdarúgó-
csapatának soros mérkőzését is, 
ahol a helyi gárda 2 : 1-es győzel-
met aratott Pogány egyesületével 
szemben.  A Varga Attila edző ve-
zette együttes a rájátszásban jelen-
leg a hatodik helyen áll, egy ponttal 
lemaradva Kétújfalu csapatától.

A sportcsarnokban egy másik 
összecsapásra is sor került a délutá-
ni órákban, ahol Harkány kézilabda 
csapata mérkőzött meg a Baranya 
Senior All Star gárdájával. A ba-
rátságos mérkőzés végeredménye 
mi más is lehetett, mint döntetlen, a 
2x20 perces játékidő végén az 
eredménykijelző 19 : 19-et muta-
tott. Az „örömjátékra” amúgy abból 
az apropóból került sor, hogy a 
város csapata az idei bajnokságban 
a második helyen végzett. A játé-
kosoknak az érmeket és az elismerő 
okleveleket Barta Ferenc, a Bara-
nya Megyei Kézilabda Szövetség 
elnöke és Baksai Endre Tamás, 
Harkány Város polgármestere adta 
át.

A kellemes kikapcsolódást bizto-
sító, közösségi rendezvény a visz-
szajelzésekből ítélve elnyerte a 
résztvevők tetszését.

Találkozzunk jövőre is!
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Képek az V. Családi Sportnapról

Egy fiatal harkányi tehetség
Szinte minden tornáról hoz 

magával valamilyen elismerést 
Redzic Damir, a Kitaibel Pál Ál-
talános Iskola hatodikos tanulója, 
aki jelenleg a PMFC U12-es csapa-
tában focizik.

Az egyesület ifjú „üdvöské-
jének” kegyeit már nem csak hazai, 
hanem nemzetközi labdarúgó 
akadémiák is keresik. A fiút a 
szakemberek őstehetségnek tart-
ják. A fiatal focista pályafutását a 
harkányi csapatban kezdte, s a 
kozármislenyi egyesületen át 
vezetett útja Pécsre, ahova heti 4-5 
alkalommal utazik édesapjával 
edzésre. 

A sportolás mellett Damir a 
tanulást sem hanyagolja el, négyes-
ötös tanuló, mint mondja, kedvenc 
tantárgya az angol. 

A kérdésre, hogy - lévén ballábas 
játékos - a másik lábát is fejleszti-e, 
egyértelmű igennel válaszol. S 
hogy a későbbiekben, ha minden 
összejön, melyik ország bajnok-
ságában szeretne szerepelni, a 
németet és az angolt jelöli meg. 
Arra a kérdésre viszont már csak 
egy huncut mosoly a válasz, hogy 
kinek szurkol, amikor kedvenc 
csapata és játékosa (a Barcelona, 
illetve Christiano Ronaldo) épp 
egymás ellen lép pályára...
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Sportcsarnok
állandó 
programjai
Hétfő:16.30 - 18.00 óra U11-U13-U15 

korosztály labdarúgó edzése,

18.30 - 20.00 óra Kézilabda,

19.00 - 20.00 óra Aerobik

Kedd:16.30 - 18.00 óra U11-U13-U15 

korosztály labdarúgó edzése,

16.30 - 18.00 óra U21 korosztály labdarúgó 

edzése

Szerda:17.00-19.30 óra  Asztalitenisz,

19.00 - 20.00 óra  Aerobik

Csütörtök:16.30-18.00 óra U11-U13-U15 

korosztály labdarúgó edzése,

19.30 - 21.00 óra Kézilabda

Péntek:16.00–18.00 óra  Asztalitenisz

FIGYELEM!
A játszóház

május 25 - 30-ig

16 - 20 óráig nyitva!

Általános iskolai sportsikerek
Járási atlétika verseny II. kor-
csoport, fiúk: 1. Harkány. A csapat 
tagjai: Albrecht Ákos (egyéni 1.), 
Nagy Kornél (3.), Nagy Ákos (4.), 
Fekete Zalán (5.), Kuszinger Áron 
(6.).
III. korcsoport, fiúk: 1. Harkány. A 
csapat tagjai: Redzic Damir (egyé-
ni 1.), Gurdic Idriz (2.), Körmendi 
Attila (3.), Nagy Lóránt (4.), Dokic 
Nikola (6.).
II. korcsoport, lány: 1. Harkány. 
Csapattagok: Hári Tímea (egyéni 
1.), Molnár Ajsa (3.), Kosztolányi 
Adél (4.), Fekete Míra (7.).
A megyei atlétika csapatversenyen 
a III. korcsoportos fiúk - Redzic 
Damir, Gurdic Idriz, Körmendi 
Attila, Nagy Lóránt, Dokic Nikola, 
Polgár Balázs – ezüstérmet sze-
reztek.
A megyei egyéni versenyen 600 
méteres futásban Tegzes Kata első, 

Kati Linda 3. helyezett lett. Távol-
ugrásban Farkas Fani bronzérmet 
szerzett. A 4x100 méteres váltóban 
a III. korcsoportos lányok – Kövesi 
Regina, Kiss Boglárka, Mayer 
Petra, Farkas Fanni – második 
helyezést értek el, míg a 4x600 
méteres váltóban a IV. korcso-
portos lányok csapata – Bognár 
Lilla, Grácsik Lilla, Németh 
Emese, Révész Kata – harmadik 
lett.
Felkészítő tanárok: Burgert Ottó, 
Harmati Julianna, Hirt János, 
Spenglerné Szőke Mária.



(A rendezvény batyus jellegű!)


