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A májusfa állítás az egyik legőszintébb ünnepe 
Harkánynak. Azért, mert sosem volt a politika 
része. Azért, mert jót akar és azért, mert a 
sajátja. 2001-ben, amikor először sorakozott a 
város a fa körül, hogy szalagot kössön rá, azt 
mondta Vanyúr Sanyi bácsi, hogy ilyen nincs 
még egy az országban. Azt mondta, hogy 
ezeken a szalagokon nevek lesznek, és úgy 
fognak lobogni majd’ egy hónapon át, hogy 
a nevek gazdái nem is fogják tudni, mekkora 
meglepetés éri őket, amikor udvarlójuk elviszi 
a kitáncolásra. Amikor felolvassák a nevüket 
értik csak meg, hogy valaki egy hónappal 
ezelőtt rájuk gondolt. És valóban. Ilyen nincs 
még egy az országban. A pántlikára az elmúlt 
évtizedekben ugyanis más is került, mint 
szívünk választottjának neve. Jókívánságok 
egymásnak, kedves szavak egy emberöltőn 
át való gondoskodásért, és köszönetek 
édesanyáknak. Idén én is egy jókívánsággal 
állok majd a fa alá. Azt fogom kívánni, hogy 
amilyen őszinte ünnepléssel vettük át az 
elmúlt másfél évtizedben a viharaival dacoló 
szalagjainkat, olyan erős legyen közösségünk 
valamennyi hagyománya, összetartása és olyan 
szilárd és rendíthetetlen barátsággal forduljon 
egymás felé minden harkányi - és persze 
minden ide érkező vendég. Ha gondolja, jöjjön 
ki, és kössön egy szalagot a fára. Nagyon ráfér 
néhány erős kötelék Harkányra.
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A tartalomból
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Csúszdákkal a szezonba
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Fókuszban az egészségmegőrzés
Két kiemelt eseményével is első
sorban az egészségmegőrzésre 
fókuszál májusban Harkány. A 
város első alkalommal ad otthont 
a gyógyító víz ünnepének, a 
ThermalFestnek, közvetlenül utá
na pedig a Gyermekáldás Hetének 
programsorozata várja az érdeklő
dőket.

Május 19. és 22. között először 
lesz ThermalFest Harkányban, 
melyet hagyományteremtő céllal 
rendeznek meg. A régóta tervezett 
kulturális eseményt a harkányi 
intézmények - a Harkányi Turisz
tikai Egyesület és a művelődési ház 
főszervezése mellett - a gyógyító 
víz ünnepekként hozták létre.

Bár a Harkányi Gyógy- és Strand
fürdő adja az események nagy 
részét, városszerte várják majd 
kísérőprogramok az érdeklődőket. 
A négynapos fesztivál nyitónapján 
Ördög Nóra tart előadást a med

dőségről és az anyaságról, emellett 
pedig kiállítások, színdarabok, 
gyermekprogramok és sportlehe
tőségek - mint például jóga és víz 
alatti torna - alkotják a Thermal- 
Fest programját. Számos koncert is 
lesz a gyógyfürdő területén, ahol a 
magyar zenei élet olyan népszerű 
előadói lépnek többek között szín
padra, mint Mága Zoltán, Janicsák 
Veca, Vásáry André vagy a Vivat 
Bacchus.

Közvetlenül ezután, május 23. és 
29. között zajlik a Gyermekáldás 
Hete, amely Kiss-Kálmán Éva 
harkányi önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére tavaly kelt élet
re. Köztudott és igazolt tény, hogy 
a harkányi gyógyvíz a mozgás- 
szervi és bőrgyógyászati panaszok 
kezelésére alkalmas, de emellett a 
nőgyógyászati problémák ellen is 
alkalmazzák, és kiegészítő kezelés
ként a természetes úton való teher

be esést is elősegítheti. A város ve
zetése által is támogatott, részben 
önkormányzati és állami forrásból 
megvalósuló programsorozat erre 
szeretné felhívni a figyelmet.

Az előadások és a kísérőprogra
mok is a természetes úton történő 
fogantatás, a meddőségi kezelés 
és a gyermekvállalás témájára 
fókuszálnak. Szó esik a termé
kenység és a stressz kapcsolatáról, 
készítenek majd gyermekáldást 
elősegítő ételeket, ki lehet próbálni 
a képmeditációt, továbbá koncer
tek, csoportfoglalkozás és kiállítás 
is lesz. A szervezők azt a szakmai 
hátteret is szeretnék bemutatni, 
amit a Zsigmond Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház -  amely nagy 
szerepet vállal a Gyermekáldás 
Hetének lebonyolításában -  külön 
a meddőségi problémákra sza
kosodott nőgyógyászati osztálya 
képvisel.

2016. ÁPRILIS
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Májusban lesz kész, még iskolaidőben csúszhatunk
Az elmúlt évben már április utol- kedvezménykártya rendszerekhez 
só hétvégéjén kinyitott a strand- kapcsolódva is üzemelhessen.
fürdő, de az akkor beköszöntő 
nedves, csapadékos és hideg idő 
miatt ez nem volt sikeresnek és 
eredményesnek mondható.

Mint Hegyi Ákos, a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója 
ismertette, a strandfürdő üzembe 
helyezését és a külső pénztárak 
kitelepülését három tényező befo
lyásolja. Az időjáráson túl figye
lembe kell venni, hogy a csúszda
építés április második felében éli 
meg dandáridejét -  fogalmazott, 
rámutatva, hogy május első felé
ben lehetnek olyan munkálatok 
-  tereprendezés és daruzás -  me
lyek megnehezítik a külső kapuk 
üzemeltetését és a sportmedence 
használatba vételét.

Szintén a strandszezont határozza 
meg, hogy a felügyelőbizottság 
jóváhagyta annak a pénztár- és 
ütemező szoftvernek a cseréjét, 
mely a fürdő több folyamatát is 
meghatározza, újraértelmezi.
Ez az ügyviteli feladatokat 
is lefedő program egy 
beléptetőrendszer kiépí
tését is magába foglaló 
többlépcsős stratégia első 
fázisa is egyben. A fürdő 
amellett, hogy a közeljö
vőben új beléptető 
kapuk feláll! 
tását

Mint Hegyi Ákos elmondta, a 
tervezett beruházás lehetővé 
teszi az értékesítés olyan alapvető 
struktúraváltását is, mellyel a szol
gáltatások értékesítései kerülnek 
előtérbe.

2016

2015

c^a
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2016

2015
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januar február

Hegyi Ákos az elmúlt negyedévvel 
kapcsolatban kifejtette: a janu
ár-február hónapokban tapasz
talható 13 százalékos emelkedés 
üteme
az, amit ^
tartani

februárban pedig 17.702 belépőt 
értékesítettek szemben 2015 azo
nos időszakának 15.064-es darab
számával.

Ekkor nyit a strand
Van egy szűk kéthetes időinterval
lum, melyben gondolkodhatunk 
-  felelte a fürdő vezérigazgatója 
kérdésünkre, hogy mikor lesz a 
strandnyitás. Mint ismertette, 
terveik szerint május 6. és 13. 
között lehet használatba venni a 
kinti medencéket, mi május 6-ára 
fókuszálunk - fogalmazott.

A csúszdapark területén egy víz
tározó kialakításával kezdődtek a 
munkálatok, de április közepére a 
talajvíz lecsapolása mellett a terep 
előkészítési munkálatai is befeje
ződtek. A csúszdák jóval előbb el 
fognak készülni, mint ahogy le
csúszhatunk rajtuk -  tudtuk meg. 
Ennek az oka a kész szerkezet 

átadása után szükséges 
gépészeti munká

latok valamint 
az engedé

lyeztetési 
eljárások. 

A csúsz
datestek 
várha- 

k tóan

tervezi,
célul tűzte ki azt is, hogy a jegyvá
sárlás a helyben történő értékesítés 
mellett online eszközökkel vala
mint a kórházi foglalás és harkányi

szeretnének
és mint rámutat, az új szol

gáltatások -  mint a csúszdapark 
is -  a vállalat ezen célkitűzésének 
megvalósulását vetíti előre. Is
mertette: 2016 januárjában 19.085 
darab jegyet adtak el, míg egy 
évvel korábban 17.270 darabot,

május
közepére-végére fog
lalják el helyüket, míg az első ven
dég -  az egy éve változatlan tervek 
szerint -  június 10-én csúszhat le 
az öt új és két megújul élményelem 
bármelyikén.

vwwv.h a r k a n y ih ir e k .hu



6 iákolimpia Jó l szerep e ltek  a harkányi d iákok
A Kitaibel Pál Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulóinak eredményei a 
különböző megmérettetéseken:

Üszás, megyei verseny: Bognár 
Lilla Éva 2. 100 mellen és 
pillangón. A versenyző a Kalocsa 
Környezetvédelmi Kupán 50 
méter mellen és háton első, 
gyorson 2. lett.

Mezei futás, országos döntő: a 
fiú csapat -  Redzic Damir, Dokic 
Nikola, Fischer Barna, Matlag 
Dávid, Kuszinger Áron -  13. 
helyen, a lány csapat -  Tegzes

Nem  lett sötétebb  
a főu tca
Folyamatosan zajlik a közterületek vilá
gítótesteinek cseréje. A modern, LED-es 
technológiának köszönhetően a projekttől 
jelentős megtakarítás várható. Egymás mel
lé tettük a főutca régi és új világítása mellett 
azonos beállítással készült fényképet, hogy 
kiderüljön, sötét van-e a főutcán. A kon
zekvenciát mindenki levonhatja: a színén 
kívül semmi különbség nincs, egyedül a 
környező fák lehetnek kicsit szomorúbbak 
a rájuk eső kevesebb melléknyaláb miatt.

Kata, Németh Emese, Albrecht 
Viktória, Mayer Petra -  30. helyen 
végzett. Egyéniben Tegzes Kata 10. 
lett.

Karate, országos döntő: 
Kecskeméthy Soma és 
Kecskeméthy Tas súlycsoportjában 
az első helyen végzett.

Sakk, megyei döntő: Kucska 
Kamilla egyéniben első, illetve 
szintén élen végzett a Szekeres 
Andrea, Zsiga Sarolt, Kucska 
Kamilla összetételű leány csapat.
A fiúknál Kötő Bálint 2., Baksai 
Tamás 5. helyen végzett.

Labdarúgás: az I -  III-as 
korcsoport járási első helyet 
szerzett, így részt vesznek a megyei 
versenyen, míg a IV. korcsoport 
megyei 4. helyezett lett.

H ogy ne m unkával teljen a harkányi hétvége
Sok nyaralótulajdonos hetente, havonta csak azért 
jön Harkányba, hogy rendbe tegye kertjét, háza 
táját és pihenésre, fürdésre csak kevés ideje jut. A 
Városgazdálkodás szolgáltatása az itt tartózkodást 
teszi komfortossá, hiszen abban segít, hogy ne 
munkával teljen a hétvége, valóban a kikapcsolódásé 
legyen a hétvége.

Folyamatosak azoknak megkereséseknek a 
teljesítése, melyek például egy lecsúszott pala, eltört 
cserép cseréjével, esetleg kisebb földmunkákkal, 
kerten belüli fűnyírással, fák metszésével 
kapcsolatos -  tájékoztatott Marosi András. Mint a 
Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
elsősorban nagyobb vállalkozások, mint például 
hotelek keresték fel a Városgazdálkodást ilyen

2016. ÁPRILIS

munkák elvégzésével, de sok városban élő valamint 
vidéken lakó, itt nyaralóval rendelkező személy is 
a szolgáltatás igénybevételével tartja karban saját 
udvarát.

A tevékenységek köre immáron kiegészül olyan 
darus munkával is, ahol tíz méternél magasabb fát, 
ágakat kell levágni, elszállítani a területről. Ehhez 
saját eszközökkel rendelkezik, valamint olyan daráló 
és brikettálást előkészítő gép áll rendelkezésre, mely 
gazdaságossá teszi a szolgáltatás igénybevételét.

A munkálatok díjával kapcsolatban a vezérigazgató 
közölte, azokat a megkeresés után egyedileg szabják, 
hiszen a legtöbb munkavégzést sajátos környezeti 
változó határoz meg.
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H orvát szava lóversen y  és  
zarándoklat

Zarándokút
M ariazell-be

Horvát nyelvű szavalóversenyre 
kerül sor 65 diák részvételével 
május 2-án a Kitaibel Pál Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában, melyen részt vesz 
Vesna Haluga, Horvátország pécsi 
konzulasszonya - tájékoztatta 
lapunkat Greges Zsuzsanna, a 
harkányi horvát önkormányzat

Éva Ferenc a körülötte kialakult 
helyzetre való tekintettel lemon
dott társadalmi megbízatású 
alpolgármesteri tisztségéről 2016.

elnöke. Mint megtudtuk, az 
eseményen rádiófelvétel is készül.

Greges Zsuzsanna elmondta, 
az önkormányzat tevékenyen 
kiveszi részét a május 22- 
én megrendezésre kerülő a 
máriagyűdi bazilikánál záruló 
országos horvát zarándoklat 
munkálataiból is.

április 14. napján. A város képvise- 
lő-testülete Kecskeméthy Pált vá
lasztotta meg alpolgármesternek.

Április 29. és május 1. között 
ausztriai zarándokúton vesz rész 
a harkányi német nemzetiségi 
önkormányzat 50 fős csoportja. 
Mint azt Somogyi Lászlónétól, 
az önkormányzat titkárától 
megtudtuk, első alkalommal 
látogatnak Közép-Európa egyik 
legismertebb Mária-kegyhelyére, 
ahol a bazilikán, kincstáron és 
szentkúton kívül a stációt is 
felkeresik.

Az út során -  mely a szlovéniai 
Mariboron át vezet Mariazell-be 
-  a csoport felkeresi Stájerország 
fővárosát, Ausztria második 
legnépesebb települését, Graz-ot 
is.

Új a lp o lg árm estert vá la szto tt a testü le t

H arkányba került a 
főzőverseny kupája

Másodjára rendezték meg Donji Miholjacon a 
főzőmesterek csülkös babgulyásának versenyét. Az 
április 3-i, 42 indulót felsorakoztató bajnokságon 
az első helyért járó kupa a harkányi Nagy Róbert 
szakács polcára került.

PROGRAM:

A  ‘Harkány, 
május 7. 

9.30

9.30-tól U7 -  U9-es labdarúgó mérkőzések a füves pályán
10.00 Aerobik

10.15 Megnyitó -  Kecskeméthy Pál Harkány Város alpolgármestere 
10.30 Ügyességi sorverseny

12.00 Dekázó verseny
12.00 Amatőr asztalitenisz verseny, felnőtt és gyermek kategóriában

14.00 Gyerekfoci mérkőzések a műfüves pályán
15.00 Női labdarúgó mérkőzés a műfüves pályán

16.00 Harkány -  Komló NB lll-as kézilabda mérkőzés
17.00 Harkányfürdő - Kökényi FC öregfiúk labdarúgó mérkőzés

Gyermek és fakultatív programok:
10.00 órától főzőverseny a sportcsarnok előtti területen, zenével, büfével 

Kreatív kuckó légvárral, trambulin, biliárd, csocsó, darts 
Tenisz nyílt nap a sportcsarnok melletti salakos pályán

A rendezvény és a kapcsolódó programok 
szabadon látogathatók és ingyenesek!

További információ: Köpösdi Erik, telefon: 06-20/218-5894

WWW. HARKANYFURDO.h s i s # HARKÁNY

vwwv.h a r k a n y ih ir e k .hu
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Varga Péter: jutalomjáték
Harkányban segíteni

Miután több ezer családnak adta meg a gyermeknevelés lehetőségét, 
mint mondja, a Harkányban kidolgozott és újonnan bevezetett, még 
eredményesebb megannyi nőgyógyászati módszer alkalmazása juta
lomjáték életében. Dr. Varga Péterrel, a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház nőgyógyász főorvosával beszélgettünk.
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Neve összefügg egy németországi 
kutatás eredményeivel.

M

Pécsen született. Életének első 
három évében sokat vitték a szülei 
orvoshoz. A veleszületett csípőfica
mából egy frissen adaptált koreai 
módszernek és a gyógymódként 
javasolt majd a válogatottságig 
vitt vívásnak köszönhetően végleg 
kigyógyult, azonban mély nyomot 
hagyott benne: az innovatív gyó
gyászat sikere, az arra való törekvés 
egész életében elkísérte.

Sokat elmélkedtünk édesapámmal, 
hogy mi legyen belőlem. Szóba ke
rült egy külkereskedelmi pálya, mivel 
szerettem a nyelveket és németül 
illetve angolul korán megtanultam. 
Aztán kiderült, hogy ott matematika 
is van, így azt nem erőltettük tovább. 
Mivel pécsi voltam és szempont volt, 
hogy helyben legyen képzés, ráadá
sul az összes jó barátom az orvosira 
ment, én is emellett döntöttem.

1975-ben végeztem az egyetemen. A 
gyermekklinikán kezdtem dolgozni, 
ahol 1979-ben gyermek- és csecse
mőgyógyászatból szakvizsgáztam. 
1980-tól lettem szülész-nőgyógyász 
a pécsi megyei kórházban. Az ott 
eltöltött évek alatt több alkalommal 
voltam Svédországban, ahol az akko
riban világszínvonalú terhesgondo
zást és különböző műtéti eljárásokat 
tanulmányoztam. Ez utóbbiak közül 
azt, amit én hoztam Magyarországra 
napjainkban már széles körben si
kerrel alkalmazzák, az általunk akkor 
tanulmányozott, majd itthon beveze
tett terhesgondozási rendszer pedig 
ma is alapja a hazai szisztémának.

A Pécsi Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Intézetével már 
1985 óta foglalkoztunk terhessé
gi immunológiával, ami az 1988 
és 1991 között Kölnben töltött 
időmet is jellemzi. Ez a kutatás 

óriási eredményt hozott, hiszen rá
mutatott, hogy a szokványos vetélés
sel küzdők jelentős hányada egyszerű 
módszerekkel kezelhető.

Ez idő alatt a Magyar Tudományos 
Akadémián megcsináltam a kandidá
tusi értekezést, amit 91-ben védtem 
meg. 2005-ben megkaptam a PhD 
minősítést, 2010-ben pedig a habi- 
litációt teljesítettem. Mindeközben 
2004-től oktattam Pécsen az Egész
ségtudományi Kar védőnő szakán 
szülészet-nőgyógyászatot egészen 
2012-ig.

Miért hagyta abba az oktatást?

Ennek oka egyrészt az volt, hogy Pé
csett megszüntették a védőnőszakot, 
másrészt az a munka, amit Harkány
ban kezdtem és ami mellett már nem 
fért sokáig meg az egyetemi oktatás.

Itt 2007-ben gyakorlatilag a sem
miből lett „újból” megteremtve a 
nőgyógyászat. Kidolgoztuk az osztá
lyos ellátás keretében jelenleg is zajló 
nőgyógyászati balneo- fizioterápiás 
protokollokat. Ezek a meddőség kü
lönböző formáira, a meddőséggel és 
különböző gyulladásos betegségekkel 
összefüggésben lévő endometriózis- 
ra, a krónikus kismedencei gyul
ladásokra, műtét utáni problémák 
kezelésére jelentenek megoldást. Az 
utóbbi években legnépszerűbb ellá
tási területünk a női vizelet inkonti- 
nencia, a nemi szervi süllyedések és 
az ezzel összefüggő állapotok.

Műtéti beavatkozásokat is végeznek?

A harkányi kórházban az előbbiek 
nem műtéti, úgynevezett „konzer
vatív” orvoslásában jeleskedünk. Ez 
olyan sikeres, hogy betegeink döntőt 
többsége az egymás közötti párbe
széd útján kerül hozzánk. Probléma, 
hogy a nőgyógyászati megbetege
dések háromnegyedével nem keres
nek fel orvost. A betegek egy része 
szemérmességből, másik része azért, 
mert nem ismeri fel a betegségét. 
Jelentős hányada azonban a műtéti 
megoldástól fél.

A műtét gyors megoldást jelent 
ugyan, de 40-70 százaléka kiújulást 
eredményez. Ez nem az orvos hibája, 
egyszerűen a műtéti hegek mellett 
genetikai tényezők is közbeszólnak.

2007-ig én is a műtéti eljárás híve 
voltam, azonban megoldást keresve 
Harkányban kidolgoztuk azt a pro
tokollt, ami a nem műtéti eljárásokat 
vitte sikerre. Ez részben a gyógyvízre 
alapozott komplex balneo-fizioterá- 
piás kezelésekre, másrészt a gyógy
tornászok, speciálisan a nőgyógyá
szat e területére kiképzett csoportjára 
alapozva jöhetett létre. Abból áll 
a terápiák rendszerének lényege, 
hogy a beteg szerveknek funkciót 
adunk vissza, megtanítjuk őket ismét 
ellátni feladatukat. A célunk az, hogy 
a kezelések után anatómiailag az 
iíjókorhoz vagy az eredeti állapothoz 
hasonló erősséget hozzunk létre.

Ha újra kezdhetné?

Ugyanígy csinálnám. A nőgyógyá
szatban együtt van a manualitás, 
az operatív sebészeti módszerek és 
ugyanakkor van egy konzervatív 
belgyógyászati szemlélete. A harká
nyi gyógyvíz mellett az itteni csapat
tal pedig valódi jutalomjáték ilyen 
kitűnő eredményeket elérni.
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H arkányba látogatott 
a Jordán  K épvise lőh áz  
küldöttsége
Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő és 
miniszteri biztos, a Magyar-Jordán baráti 
csoport elnökének meghívására hazánkba 
látogatott a Jordán Képviselőház Jordán-Ma- 
gyar partnertagozatának delegációja. A Wasfi 
Mohammad Fayad Al-Zyoud elnök vezette 
küldöttség baranyai programja során elláto

gatott egyebek mellett Harkányba is, ahol Harkány Város Önkormányzata, a Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház Nkít., a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő Zrt., illetve a Harkányi Turisztikai Egyesület 
bemutatása után megtekintették a fürdőt is.

A küldöttség magyarországi látogatásának célja a vízügyi szakemberi gárda megismerése. A 6,5 millió lakost 
számláló Jordániában a menekültek számának növekedésével előtérbe került az ivóvíz kezelésének kérdése -  
hangzott el a HPC épületében tartott fogadás alkalmával.

B olgár nagykövet 
Harkányban: a harc  
eredm ényét ma is őrzik  
az itt é lők
Március 22-én helyezték el a megemlékezés 
koszorúit és virágait a 71 évvel ezelőtt, a má
sodik világháborúban lezajlott Dráva-menti 
harcokban elhunyt bolgár katonák harkányi 
emlékművénél. A tiszteletadáson Bulgária 
magyarországi nagykövetén és katonai attaséján kívül 
képviseltette magát a két ország honvédelmi minisz
tériuma és a kisebbségi önkormányzatok vezetősége 
is, míg Harkány városának részéről Éva Ferenc alpol
gármester vett részt az eseményen.

A csata győzelme bekerült a II. világháború krono
lógiájába -  mondta A 71 évvel ezelőtti, Dráva-menti 
harcokban részt vett I. bolgár hadsereg elhunyt 
katonái és vezetői előtti tisztelgés alkalmával Biserka 
Benisheva nagykövet asszony. Mint fogalmazott, 
a harc egy jobb és békésebb életért való küzdelme 
eredményét ma is őrzik az itt élők.

bolgár harcosok Magyarországon olyan tetteket vittek 
véghez -  túl a hadifoglyokkal való emberséges bá
násmódon -  ami példátlan: „csendesebb” időszakban 
besegítettek a helyieknek termőföld művelésébe, tud
va jól, hogy termés nélkül nincs élet sem. A felszóla
lásokat követően a megjelentek koszorúkat helyeztek 
el a harkányi katonai temető obeliszkjének talapzatá
nál, majd a megemlékezés ortodox szertartás szerinti 
imádsággal zárult.

Mint elhangzott, a Dráva-menti csaták voltak a leg
nagyobb áldozatokkal járók a bolgár hadsereg szá
mára, levéltári adatok szerint Magyarországon 3370 
katona és tiszt vesztette életét a harcokban, s lett 
eltemetve magyar földön összesen 16 sírban, melyek 
közül a legtöbb áldozat Harkányban nyugszik.

A Honvédelmi Minisztérium képviseletében Hor
váth Lajos a háború körülményeire, annak alaku
lására hívta fel a figyelmet. Külön kiemelte, hogy a

Háromdimenziós Művek Múzeuma
Nyitva:

vasárnap, hétfő kivételével:
9.00 - 12.00,

14.0 0 - 18.

Tlagipn öJálünk
hq i}  KaJiMmibm

ihpm cAodákioÁ 
kópiást táiiwihuú, 
qkaiuláhuú, liáláA

auaMfrílaWd.
Szilasi György és neje 
Budapest 2016. április i0.
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Szivárvány-Játék a harkányi iskolában
tékáit, valamint különböző fan
tázia és szimbólum- játékokat és 
ezek kombinációit alkalmazták, 
a gyermek fejlődési szintjének, 
életkorának, a terápia céljának 
megfelelően. A záró foglalko
záson részt vettek a gyermekek 
szülei is, amelynek több célja is 
volt. Egyrészt a szülők kaptak egy 
pozitív megerősítő visszajelzést a

gyermekekről, hiszen a lemaradó 
közösségekben a verbalizálás és 
érzelemkifejezés csökkenésével az 
a tapasztalat, hogy nagyon ke
vés pozitív megerősítést kapnak 
szülők és gyermekek egyaránt. 
Másrészt közös alkotásra hívták 
a szülőket, hogy olyan élményük 
legyen a gyermekkel mely kapcso
latukat és értékrendjüket egyaránt 
gazdagítja.

A záró foglalkozáson részt vett 
a kiíró projektmenedzsere, aki 
az immáron negyedik éve Har
kányban megvalósuló programot 
értékelte és megerősítette a részt
vevőket célkitűzésük elérésében.

A foglalkozásokat 
Barkóné Viola Orsolya 
diplomás művészetterapeuta ve
zette, aki elmondta, hogy fő céljuk 
a gyermekek számára egy olyan 
terápiás, elfogadó csoportot létre
hozni, ahol a résztvevők elvárások 
és tét nélkül tanulhatják meg ér
telmezni önmaguk és a közösség 

jelzéseit. Emellett a kisdiá
kok megtanulják kifejezni 

és irányítani verbálisán 
és nonverbálisan 
kommunikációjukat. 
Alkotási folyamatokon, 
szimbólum játékokon 
keresztül saját gondo

lataikat és érzelmei
ket ismerik meg,

A Magyar Művészetterápiás 
Társaság Szivárvány Játék címmel 
ingyenes komplex-művészeti sze
mélyiségfejlesztő és tanulás segítő 
foglalkozásokat tartott az idei 
tanévben is Magyarország négy 
iskolájában. A MÓL Új Európa 
Alapítvány által támogatott fog
lalkozásoknak a harkányi Kitaibel 
Pál Általános és Zeneiskola adott

önbizalom, és fejlődik az 
érzelemkifej ezés.

helyet. A már negyedik éve zajló 
foglalkozásokon az alsós peda
gógusok segítségével kiválasztott 
tanulók vehettek részt, két cso
portban 8-8 fővel.

A csoportfoglalkozásokon zenével, 
játékkal, és az alkotás gyógyító 
erejével fejlődnek a sikeres tanu
láshoz szükséges részképességek, a 
különböző szociális és társadalmi 
beilleszkedéshez szükséges kész
ségek. Javul az énkép, megnő az

amelyben megta
pasztalhatják az 
egymás iránt érzett 
bizalmat és bizton
ságot.

A program so
rán a résztvevők 
zeneterápia és a 
képzőművészet-te
rápia módszereit, 
a mozgás és a tánc 
terápia bizalom-já-
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11Burgert Ottó: ilyen sorozatra nem emlékszem  
a harkányi labdarúgásban

mérkőzéséhez 
képest idén több 
pontot gyűjtött 
és veretlenül áll a 
második feljutó 
helyen.

A bajnokság leg
nagyobb, ócsárdi 
mérkőzése 5:2-es
vereséget ho
zott idegenben a bajnokság első 
helyen álló csapatától, de utoljára 
2015 szeptember 20-án kaptunk 
ki bajnoki mérkőzésen, illetve 15 
mérkőzés óta voltunk veretlenek.

Ilyen sorozatra nem emlékszem a 
harkányi labdarúgásban - fogal
mazott Burgert Ottó vezető edző. 
A kitűzött célunk továbbra is a

és előnyünk pár hét alatt akár el is 
fogyhat. A feljutásról akkor be
szélhetünk, ha azt matematikailag 
bebiztosítottuk.

magasabb osztályba való kerülés, 
ami jelen pillanatban elérhető kö
zelségben van. Szeretnék azonban 
óvatosságra inteni mindenkit, hi
szen sok mérkőzés van még hátra

Mostantól fiatal játéko
saimnak több felelőssé
get kell vállalniuk, mert 
Kolompár Kálmán 
sípcsonttörése miatt 
már nem játszhat a hát
ralévő mérkőzéseken. 
20 góljával sokat tett a 
csapatért. Igyekszünk 
továbbra is helytállni 
és minél több örömöt 
okozni a lelkes szur
kolóinknak - mondta 
az edző, köszönetét 

mondva azon szurkolók a támo
gatásának, akik jóban-rosszban 
kitartottak mellettük és elkísérnek 
őket az idegenbeli mérkőzéseinkre 
is.

A hosszú téli felkészülési időszak
után Harkány első labdarúgócsa
pata kicsit nehezebben szerezte 
meg az eddigi pontokat, a tavaszi 
bajnoki rajtot kö
vetően. Ettől füg
getlenül az őszi 
szezon első hat

vidcmet

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

A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a weboldalunkon.

Q  @  <8*
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A  láthatatlan fény
Marié apja elkészíti Párizs makett
jét, hogy a vak kislány tájékozódni 
tudjon a fények városában. Mire 
elkészül a miniatűr, a nácik lero
hanják az országot. A lány sorsa 
egy másik különc kamaszéval 
fonódik össze, miközben tombol a 
II. világháború embertelen pokla...

Galaxis útikalauz 
stopposoknak
Mindenkinek lehet rossz nap
ja. Arthur házát egy út építése 
miatt lerombolják, a legjobb 
barátja másik bolygóról jött 
és a Földet egy hiperbekötőút 
építése miatt néhány percen 
belül megsemmisítik.

SPORTNAPTÁR
04.24. 16:30 labdarúgás 
Harkány SE -  Drávaszabolcsi DFC

05.07. VI. Családi Sportnap a 
sportcsarnokban főzőversennyel

05.08. 17:30 labdarúgás 
Harkány SE -  Nagykozár KSE

05.15. 09:30 labdarúgás 
Harkány SE -  Villány TC U16 
Harkány SE -  Villány TC U19 
mérkőzés 11:30 órakor

05.22. 17:30 labdarúgás 
Harkány SE -  Kétujfalui SE

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

O rvosi ügyelet:
72/480-217

A szta lite n isz  h írek
A sportcsarnok felújítása miatt a harkányi pingpong csapat - az edzés 
lehetőségének hiányától és az állandó idegenbeli mérkőzések, sérülések 
miatt - a 2015/2016 bajnoki év őszét meglehetősen gyengén, a 10. helyen 
zárta.

Miután ismét birtokba vették a hazai helyszínt, elkezdhettek edzeni.
A jól felépített tematikus gyakorlatok, a csapatot jellemző morál új 
lendületet adott a gárdának és a tavaszi szezonban minden ellenfél 
alulmaradt a Harkány SE-vel szemben, aki végül a 4. helyet szerezte meg 
a megye I. osztályában.

Legeredményesebb játékosok közül Köpösdi Erik 92%, Csömör Szabolcs 
71%, Orbán Ferenc 64% teljesítményt tudhat magáénak ott, ahol a 
százalékos kimutatás a nyert és játszott meccsek arányát jelenti.

i__i__ í__ i__ W — T— í"> - \ f -  fi - |3 , . '\z= i
I l i i I I I i i  i 1 l I  11 l 1 1 I 1

ügyeletes gyógyszertárak
m á ju s  02. 
m á ju s  08.

m á ju s  09. 
m á ju s  15.

m á ju s  16. 
m á ju s  22.

m á ju s  23. 
m á ju s  29.

m á ju s  30. 
jú n iu s  05.

Hollós
S ik lós (351 -606)

Alm a
Siklós (579 -114)

I herm ái
H arkány  (480-453)

Kígyó
Siklós (579-343)

Hollós
S ik lós (351 -606)
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E g y  h ó n a p ig  le n g e n e k  m ajd a s z a la g o k
A májusfa állításnak Harkányban 2001 óta van hagyománya. Az országban egyedülálló 
szokás szerint egy hónapig lengenek a magasban azok az üzenetek, melyeket a kitáncolás 
ünnepségén a címzettek vehetnek át. A szalagok ceremóniája április 30-án 18 órakor ha
gyományosan a város nemzeti színű pántlikájának felkötésével veszi kezdetét. A Zsigmon- 
dy sétányon rendezett estet a Harka Dalkör és a Harka Tánccsoport előadása teszi színes
sé, 19 órától pedig Harold Bánd bál szórakoztatja Zsigmondy sétányon egybegyűlteket. A 
legtöbb szalag 2002-ben került a fára, amikor 72 darabot számláltak meg, a legtávolabbról 
érkező jókívánság pedig a Dél-Afrikai Köztársaságból került fel. Szalagot idén is hozhat 
vagy a helyszínen vehet és feliratozhat mindenki. Ki tudja, talán új rekord is születik...?

H D SE s ík é r a  H UN GÁRIÁN  O PEN  N em zetközi Paraúszó  
Bajnokságon

A Urbán István a HDSE elnöke gratulált versenyző
jének és az őt felkészítő edzőnek a kimagasló sportsi
kerhez. Reményei szerint a jövő olimpiai kvaliíikáltja 
Patrik lehet, melyhez az egyesület és Harkány város 
képviselő testületé megad minden segítséget.

Sikerült, ugyan most csak egy pillanatra a magyar pa
raúszó sport elismerését Harkány felé fordítanunk, de 
azon dolgozunk, hogy ezen pillanatok folyamatosak 
legyenek a közeljövőben!

Urbán István 
HDSE elnök

A Harkányi Diáksport Egyesület versenyzője 100 
gyors és 100 háton a junior korosztályban -  SlO-es 
kategóriában -  mindkét alkalommal második helye
zést ért el. Az úszó az összetettben 4. helyen végzett 
mindkét Sors Tamás olimpiai bajnok győzelmével 
zárult versenyszámban. Tihanyi Patrik számára a 
következő versenyek már a válogatottbeli kvalifiká
cióról szólnak -  mondta Nemes János, a sportoló 
felkészítője.

A Magyar Versenyszabályzatnak és 
az IPC szabályzatának megfelelően 
a Magyar Paralimpiai Bizottság 
meghirdette a Hungárián Open 
Nemzetközi Paraúszó Bajnokságot 
Egerben, melyen a Harkányi Di
áksport Egyesület Tihanyi Patrik 
révén képviseltette magát. A hazai 
paraúszó sport kiemelkedő olimpi
konjain kívül számos nemzetközi 
tehetség is a rajtkőre állhatott. A 
HDSE úszótehetsége találkozhatott 
Tóth Tamás paralimpiai ezüs
térmessel, Sors Tamás olimpiai 
bajnokkal, valamint Dr. Sós Csaba 
szövetségi kapitánnyal. A felnőtt 
mezőnynek a tét nem kisebb volt, 
mint a madeirái Paraúszó Euró-
pa-Bajnokság erőfelmérése illetve 
a riói olimpia kvalifikációs szint
jének elérése. A hölgyek mező
nyében Adámi Zsanett mintegy 
négy másodperccel javította meg 
az eddigi világcsúcsát 150 méteres 
vegyes úszásban. A Magyar Pa
ralimpiai Csapatnak jelenleg 9 érvényes kvótája van 
úszásban a riói paralimpiára.

vwwv.h a r k a n y ih ir e k .hu
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Trafipaxnak nézik  az útdíjkaput
Az elmúlt hónapban kezdték meg 
üzemüket hazánk útjain a fix 
telepítésű traffipaxok, de az 58-as 
főút Harkányba vezető szakaszán 
bizony nem ilyen szerkezet van.
Az alumíniumkapura csavarozott 
szerkezet csupán az útdíj rendszer 
része. A kapu annak a készüléknek

Kevés ház tapasztalt annyit 
Harkányban, mint az Ady Endre 
utcai volt rendőrségi épület. A 
kétszintes ház az alsó, 2010-ig 
rendőrségként használt része 
mellett külön lépcsőházból nyíló 
két felső lakást is rejt.

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő házban korábban Gelka majd 
Patyolat üzemelt, mígnem 1979- 
ben KMB iroda is odaköltözött. 
Miután a mosoda megszűnt, 1986- 
ban járőrök és bűnügyi vizsgálók 
valamint nyomozók is helyet 
kaptak benne. A felső szinten 
szolgálati lakások vannak.

A Harkányi Rendőrőrs 2010-ben 
költözött át jelenlegi, Bartók Béla 
utcai helyére, mely korábban 
BM üdülőként funkcionált. Az

az adatait olvassa le amit a kamio
nok a szélvédője mögé helyeznek, 
hogy az útdíj rendszert a rá töltött 
egyenleg levonásával egyenlítsék 
ki. Baranyában hét helyen van fix 
traffipax: Pécsen és Szigetváron 
kettő, Mecseknádasdnál, Sásdon és 
Kozármislenyben 1-1 darab.

üresen álló, 135 négyzetméter 
alapterületű társasház eladásáról 
csütörtöki képvisel-testületi ülésen 
döntött a testület, a földszinti részt 
értékbecslő által meghatározott 
12,76 millió forintos áron, a 
lakásokat mintegy 6,3 és 5,7 
millióért.

Anyakönyvi h írek
Születtek:
Bencze Jenő
március 3 (Szőlőhegy 4906 hrsz.)

Elhunytak:
Pajor Péterné
március 9. (Ady E. utca 118/B.) 

Mudra Sándorné 
március 11. (Munkácsy utca 34.) 

Hauch Kálmán
március 13. (Kossuth L. utca 60.) 

Iváncsik Jenőné 
március 23. (Erdőszél utca 7.) 

Kovács Gyuláné 
március 26. (Arany J. utca 18.) 

Szabadi Sándor
március 31. (Kossuth L. utca 99.)

M egveheti a volt rendőrség épü letét

M arketingm űhely: kevesebb szöveg, több eredm ény
A Harkányi Turisztikai Egyesület keltette életre azt a 
marketingműhelyt, melyben a város valamennyi in
tézményének képviseletében a rendezvények, esemé
nyek kommunikációja mellett az egységes megjelenés 
is téma.

Hasonló célkitűzést követő, de ügyetlen és ötletelé
sen alapuló kezdeményezés már több is volt a Har
kányban. A mostani, immáron szakmai irányítással 
bíró munka kezdő lökését egy februári, Harkányi 
Psoriasis Centrumban tartott -  akkor a Zsigmondy 
Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház szerevezésében 
álló -  hasonló témájú összejövetel adta meg. Ekkor 
körvonalazódtak a valódi feladatok és tisztázódott a

résztvevői gárda illetve vált egyértelművé az az irány, 
ami a város alapvető célkitűzése kell hogy legyen.

A heti koordinációk -  melynek továbbra is a HPC 
ad otthont -  kezdeti témái között az egységes arcu
lati megjelenés szerepel, míg a műhely mellőzte az 
általában eredménytelenséghez vezető hangzatos de 
tartalmatlan, közhelynek számító koncepciók ismé
telgetését; az intézmények szerződéseken alapuló 
kommunikációs tevékenységeinek összehangolása, a 
párhuzamos folyamatok helyett a munkamegosztás 
megvalósítása ugyanis már az első hetek eredménye
ként írható le.
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SZAUNAFELÖNTÉSEK
MÁJUSBAN

05.01. 16.00
05.07. 16.00
05.08. 16.00
05.14. 16.00
05.15. 16.00
05.16. 16.00

Szentesi Zsolt 
Szalai István 
Németh Csaba 
Tóth János 
Patocskainé Gabi 
Jánosa József

jácint- vanília
orgona- kamilla
narancs-frézia
eukaliptusz-citrom
orgona-vanília
citrom-borsmenta

THERMAL FESZTIVÁL
05.19. 16.00 Jánosa József
05.20. 16.00 Szentesi Zsolt
05.21. 16.00 Szalai István
05.22. 16.00 Németh Csaba

jázmin-frézia 
narancs-vanília 
jácint- kamilla 
eukaliptusz-citrom

GYERMEKÁLDÁS HETE:
05.23.
05.24.

05.25.

05.26.

05.27.

05.28.

05.29.

16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Patocskainé Gabi 
Németh Csaba 
Szentesi Zsolt 
Jánosa József 
Tóth János 
Patocskainé Gabi 
Szalai István

jazmin-rozmaring 
citromfű-kamilla 
szantál-narancs 
narancs- citrom 
rozmaring- vanília 
borsmenta-citrom 
jázmin-narancs

u/u/u/.harkanyFurdo.hu
u/u/u/.Facebook.com/harkanygyogyFurdo


