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Pedagógusok
elismerése

Rendhagyó mó-
don kezdődött az 
idei tanévnyitó az 
általános iskolában, 
ahol Kiss József 
Levente igazgató az 
eg és z  i s k o l ak ö -
zösség, a diákság és 
a szülők jelenlé-
tében köszönte meg 
Marosné Lukács Judit nyugdíjba 
készülő igazgatóhelyettesnek – aki két 
évtizeden keresztül dolgozott taní-
tóként a harkányi intézményben – és 
Burgert Ottóné tanárnőnek – aki 
szintén 40 év szolgálat után választotta 
a nyugdíjat – az elmúlt években végzett 
áldozatos munkáját, s adta át számukra 
az oktatás irányításáért felelős mi-
niszter, Balog Zoltán által augusztus 
20-án adományozott Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet. 

Szüreti fesztivál felemás 
időjárással, telt szállodákkal

Hozta megszokott formáját az 
időjárás, míg az első nap még 
„hétágra ragyogott” az idei, immár 
huszonegyedik alkalommal meg-
rendezett szüreti fesztiválon, más-
napra már előkerültek az esernyők. 
Szerencsére az eső sem riasztotta el 
az érdeklődőket – akik szép szám-
mal látogattak a rendezvényre, több 
szálloda is teljesen megtelt a szán-
dékosan a fesztiválra érkező vendé-
gekkel -, így a fellépő előadók – 
többek mellett Bereczki Zoltán, 
Fenyő Miklós és zenekara – is lea-
rathatták produkciójukért a megér-
demelt sikert. Hasonlóan elnyerte a 
közönség tetszését a zárónap leg-
színpompásabb látványossága, a 
néptánccsoportok menettánca, a-
melyen külföldiek is felvonultak.

A fesztivál gazdasági mérlegét 
ugyan csak később lehet megvonni, 
az azonban már most biztos, hogy 
jótékonyan hatott a település turista-
forgalmára, s minden valószínűség 
szerint közrejátszhatott abban is, 
hogy alig pár hét leforgása alatt 
újabb százezer fővel nőtt a Gyógy-
fürdő látogatottsága.

A szívesen látott fesztiváli soka-
dalom elvonulását követően a vá-
roslakók körében lábra kapott egy 
nem várt látogatói hullámról szóló 
híresztelés is, azonban az ottho-
nukat különböző okokból elhagyó 
„migránssereg” a kormány hathatós 
lépéseinek köszönhetően egyáltalán 
nem jelent meg Harkányban.

Ez azonban már egy teljesen 
másik történet...
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Anyakönyv
2015. augusztus
Házasságot kötöttek:
Szakó Krisztina és Tordai István 
2015. augusztus 7.
Dr. Vargán Viktória és Dr. Tánczos 
Krisztián 2015. augusztus 8. 
Furdi Katalin és Kovács Dezső 
2015. augusztus 14.
Weintraut Borbála és Németh 
Gábor 2015. augusztus 14.
Tövisháti Mónika és György István 
2015. augusztus 15.
Várhegyi Adrienn és Kellner Péter 
2015. augusztus 22.
Lajtos Anett és Bódi Attila 2015. 
augusztus 28.

Elhunytak:
Dr. Puskás János 2015. július 30. 
(Harkány, Kölcsey tér 4.)
Hajdu Gyuláné 2015. augusztus 03. 
(Harkány, Petőfi Sándor utca 73.)
Tóthné Szél Gyöngyi 2015. augusz-
tus 15. (Harkány, Klauzál utca 16.)
Herke István 2015. augusztus 15. 
(Harkány, Ady Endre utca 32.)
Guzsal Kálmánné 2015. augusztus 
18. (Harkány, Ságvári utca 11.)
Perecz Pálné 2015. augusztus 20. 
(Harkány, Kolozsvár utca 12.)
Ács János Pál 2015. augusztus 31. 
(Harkány, Alkotmány utca 15.)

Gusztávné Ragályi Csilla Blanka 
anyakönyvvezető

Harkányban tartja őszi 
közgyűlését a Magyar 

A szövetséget 1992-ben öt ma-
gyar fürdőt üzemeltető vállalat 
hívta életre. Az alapító tagok 
között megtalálhatóak a magyar 
fürdőkultúrát meghatározó te-
lepülések, fürdővállalatok: Haj-
dúszoboszló, Budapest, Zalaka-
ros, Danubius Hotels és termé-
szetesen Harkány is.

A Magyar Fürdőszövetség elis-
merve Harkány városa és a Har-
kányi Gyógyfürdő Zrt. utóbbi 
hónapokban elvégzett munkáját, a 
már megvalósult és jövőbeni fej-
lesztéseket, hosszú idő után ismét 
Harkányban szervezi meg rendes 
őszi közgyűlését. A két napos ren-
dezvény során minden jelentős 
gyógyfürdő és fürdő menedzs-
mentje, valamint számos szakember 
látogat el Harkányba, szakmai elő-
adások megtartására, valamint, 
hogy részt vegyenek az egyes bi-
zottságok szekcióülésein is. A ren-
dezvény megtartásának lehetősége 
Harkányfürdő szakmai elismerését 
is jelenti egyben. 

A szövetségnek jelenleg 200 tagja 
van, ebből 116 fürdőt üzemeltető 
„rendes” tag, 56 pártoló tag, illetve 
egy tiszteletbeli és 27 egyéni tag.

Sikereik közé tartozik, hogy 
olyan fórumot teremtettek a hazai 

szakemberek részére, ahol lehe-
tőséget találtak a rendszeres talál-
kozásra, tapasztalatok cseréjére, 
egymás eredményeinek és prob-
lémáinak megismerésére, szakmai 
konzultációkra. Működésük során 
számos tanulmányutat és tanfo-
lyamot szerveztek, hozzájárulva a 
hazai szakembergárda műszaki, 
gazdasági és morális felkészült-
ségének javításához.

A hazai eredmények mellett in-
tenzív külföldi kapcsolatokat is 
ápol, kiemelten az osztrák, a szlo-
vák, az erdélyi, illetve a német 
fürdőszövetséggel. 

„Számunkra külön öröm és büsz-
keség, hogy 2015-ben Harkányfür-
dőt választotta az őszi közgyűlés 
helyszínéül a szövetség. Reméljük, 
beszámolhatunk a 2015-ben elért 
eredményeinkről, és a 2016-os évre 
tervezett fejlesztéseinkről is.” – nyi-
latkozta Hegyi Ákos, a Harkányi 
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója. 

A közgyűlés helyszíne 2015. no-
vember 25-26-án a Thermal Hotel 
Harkány ****
Bővebb információ: 
info@harkanyfurdo.hu, 
www.harkanyfurdo.hu, 
www.furdoszovetseg.hu, 
www.thermalhotelharkany.eu

Tudta Ön az októberről, hogy...
Neve a latin October, „Nyolcadik” 
hónapnévből ered (bár Domitianus 
császár kísérletet tett a név megváltoz-
tatására önmagáról neveztette el 
„domiciánus” hónapnak, de ez a név 
nem tetszett senkinek sem), mert a régi 
római naptárban az évkezdő márciustól 
számítva ez volt az év nyolcadik hó-
napja. Más néven mindszent havának, 
őszhónak, magvető havának is neve-
zik.
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2004 júliusa óta él a fürdővá-
rosban Schubert Siegfried és fele-
sége, Christina. Az eredeti foglal-
kozását tekintve – Jénában volt 
állomásfőnök – vasutasnak ifjú kora 
óta a zene bűvöletében is telnek 
mindennapjai. Mint azt harkányi 
otthonában történt találkozásunk 
alkalmával elmondta, az egykori 
NDK (Német Demokratikus Köz-
társaság) vasúti ifjúsági fúvósze-
nekarának tagja volt, s időközben 
ráérzett, hogy a zeneszerzés sem áll 
tőle távol…

- Az idei nyári programsorozat 
keretében két szerzeménye is fel-
csendült a szabadtéri színpadon a 
Siklósi Ifjúsági Koncert-fúvószene-
kar tolmácsolásában.

- Ezen dalok alapja már 20 éve 
meg volt, s mivel ideköltöztünk, a 
harkányi és siklósi emberek iránt 
érzett tiszteletből készültek el vég-
leges formában – kicsit magyar, 
kicsit sváb stílusban átdolgozva. 

Többször volt szerencsém a rokon-
ságnak – Burgert Ottó és családja - 
köszönhetően a Juhász Tibor kar-
nagy által vezetett együttest hall-
gatni, akik mély benyomást tettek 
rám, így számukra ajánlottam fel, 
hogy adják elő a műveket.

- A szabadtéri koncerten a siklósi 
indulót és a harkányi fürdőkeringőt 
játszotta a zenekar…

-Feleségemmel együtt meg-
könnyeztük az interpretációt.

- Információim szerint két új 
„darabon” is dolgozik.

- Jelenleg egy új harkányi für-
dőkeringőn és egy indulón dolgo-
zom, melyek sajnos még nem ké-
szek, azonban reményeim szerint az 
év vége előtt átadhatom a kottákat a 
siklósi zenekarnak.

- Melyik hangszer viszi majd a 
prímet ezekben a szerzeményekben?

- Az egyik a szaxofon – amelyet 
magam is műveltem aktív korom-
ban -, a másik a trombita lesz.

- Vágyak?
- Őszintén? Szeretném megérni, 

hogy egyszer a fürdő vendégeit a 
nyitás alkalmával az általam, a 
város számára írt dallamok köszön-
tik majd reggelente. 

HH

Új dallamok készülnek Harkánynak

Harkányi Gyógyfürdő a derékfájósokért

A Harkányi Gyógyfürdő, 
Magyarország 12 gyógyhelyének 
egyikeként kiemelten támogatja 
nem csupán az odalátogatók 
panaszainak enyhítését, de az 
általa biztosított kezelések folya-

matos fejlesztését, kutatását is. A 
Gyógyfürdő, mint a mozgásszervi 
betegségekre gyógyírt kínáló köz-
pont több, az idei évtől már az OEP 
támogatását is bíró kezelést kínál a 
hozzá látogatóknak. 

Ezek hatékonyságának,  az 
életminőségre gyakorolt hatásának 
összehasonlítására Toronyi Adrien-
ne doktornő készít tanulmányt. Az 
értekezés alapjául szolgáló keze-
lések 2015 őszén kezdődnek a 
Fürdőben. 

Ebben részt vehet bármely 18 
éven felüli személy, aki 3 hónapnál 
régebb óta, vagy vissza-vissza-
térően szenved krónikus derékfájás-
ban és az elmúlt három hónapban 
nem vett részt semmilyen fizio-
terápiás kezelésen. Az érdeklődők a 
kezelés megkezdését megelőzően 
részt vesznek a szokásos orvosi 
vizsgálaton. Amennyiben itt nem 

merül fel semmilyen kizáró ok, egy 
nyilatkozatot és kérdőívet kitöltve 
máris csatlakozhatnak a csaknem 
három hónapig tartó programhoz. 

A tanulmány elkészítéséhez 4, 
egyenként 10 fős csoportot szervez 
a Fürdő, valamint a kutatási sza-
bályoknak megfelelően egy kontroll 
csoport is összeáll majd, akik 
különböző, a derékfájás enyhítésére 
szolgáló kezelésen (elektroterápia, 
gyógytorna, ultrahang, mágnes 
karika) vehetnek részt. A tapasztalt 
változásokat a terápia végén ismét 
kérdőíven rögzítik.

A Harkányi Gyógyfürdőben vár-
ják a jelentkezőket, akik a tanul-
mány elkészítésében való részvé-
telükért cserébe a szokásos ár feléért 
gyógyulhatnak majd. 

Bővebb információ: 
info@harkanyfurdo.hu, 
toronyia@harkanyfurdo.hu
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Négyszázezredik látogató

Alig egy hónap leforgása alatt további százezerrel nőtt a város fürdőjének 
látogatottsága, szeptember 15-én ugyanis oklevéllel és a Dráva Hotel 
Thermal Resort**** ajándékutalványával köszöntötte a Gyógyfürdő Zrt. 
vezetése Bajzik Istvánt és feleségét, akik idén a 400 ezredik látogatói voltak 
a fürdőkomplexumnak. A házaspár a terveik szerint a jövőben is rendszeres 
vendég lesz a városban.

Harkányiak a 
csúcsdöntésen

A Velencén rendezett "Utcabár" 
Grill Food Fesztiválra egy 22,14 méter 
hosszú, grilleszköz készült, melyen az 
alkalomból 4,5 mázsa grillhús – többek 
között csevap, pleskovica, csirkemell, 
fűszerezett sertéstarja – került felhasz-
nálásra. Mint azt Nagy Roberto ván-
dorszakács (képünkön jobbra) – aki 
Harkányból harmadmagával vett részt 
az országos csúcs felállításában – la-
punknak elmondta, az eseményen egy 
tonna faszenet használtak el.

(Fotó: Utcabár/Facebook)
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Ha Joe-nak és Vickynek fogalma 
lett volna arról, milyen lesz tény-
legesen áttelepülni az Alpujarra-
hegység lankái közé ékelődött apró 
falucskába, talán kétszer is meg-
fontolják. Nem tudták, mekkora 
kultúrsokk vár rájuk. Amiképpen 
azt sem, hogy kelletlenül ugyan, de 
elkezdenek csirkéket tartani, és 
nekik lesz Spanyolországban a 
legveszedelmesebb kis kakasuk. 
Mit sem sejtettek arról, hogy el-
nyerik egy nyolcvanöt éves füvező 
cicababa barátságát, és épp egy 
öszvér siet majd a megmentésükre. 
Az életük soha nem unalmas, mióta 
belefogtak az ötéves tervbe. Az öt év 
letelte után dönteniük kell: ma-
radnak Andalúziában, vagy visz-
szatérnek a viszonylag épelméjű 
Angliába? 

Vicky és Joe történetében minden 
megtalálható: fesztelen jókedv, 
állatok, bizarr szereplők, fantasz-
tikus receptek és napfény.

Válogatás a 

Városi 

Könyvtár 

újdonságaiból

A XXI. Szüreti Fesztivál 
képekben
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„Csodálatosak a képek,

ilyet még nem láttunk,

pedig sokfelé 

megfordultunk

Európában!”

Silló Ferencné
Szeged

Az elektroterápia fejlesztésében látja a 
gyógyászat kiugrási lehetőségét a 
fürdőigazgató

Tavasszal a wellness részleg 
került felújításra a Harkányi 
Gyógyfürdőben, nyáron többek 
között a Lepke-medence kapott új 
burkolatot, az ősz kezdetén a 
gyógyászati egységekben, leg-
inkább az elektroterápián ta-
pasztalható igen látványos áta-
lakulás. Azért az új vállfák is meg-
hozták az elismerést.

Hegyi Ákos vezérigazgató büsz-
kén meséli, hogy a fürdő a nyár 
végére úgy tudta az igen jelentős 
tartozásállományát csökkenteni, 
banki hiteleit időben törleszteni és 
az összes közüzemi és adótartozását 
letudni, hogy jutott pénz új többek 
között új munkaruha megvásár-
lására, a gyerekmedence és az I. 
gyógymedence szabadtéri felének 
felújítására, valamint tucatnyi 
apróbb fejlesztés mellett új keze-
lőágyak és elektroterápiás készülé-
kek vásárlására. 

Az utóbbi különösen fontos az 
ősztől tavaszig tartó időszak meg-
ítélésének javításához, hiszen 
érdemi eszközvásárlás, technoló-
giai frissítés már több mint egy 
évtizede nem történt, amit sok 
vendég kifogásolt. A vezérigazgató 

eltökélt, hogy ne csak a kiváló és 
egyedülálló gyógyvizéért keressék 
fel a fürdőt a hidegebb hónapokban, 
hanem egyre több kezelést vegye-
nek igénybe az idelátogatók füg-
getlenül attól, hogy államilag fi-
nanszírozott vagy önköltséges 
kezeléseket választanak. A keze-
lésszámok növeléséhez a kényelem, 
az esztétika és a funkcionalitás 
pedig elkerülhetetlen. Ezért került 
első körben lecserélésre az elek-
troterápiás helyiségben az összes 
készülék a kezelőágyakkal együtt. 
Jelenleg az átalakítás utolsó fázisa 
zajlik, nemsokára munkába áll a 
lézer készülék is a magnetoterápiás 
ágyak vagy épen az egyik legmo-
dernebb ultrahang mellett. A ven-
dégek közérzetének javítását pedig 
a helyiség légkondicionálása teszi 
teljessé. A fejlesztésből az iszap-
kezelő helyiség sem maradt ki, itt a 
légkondicionálás mellett 6 új, stabil, 
kétrészes kezelőágy biztosítja a 
kezeléshez szükséges kényelmet. A 
gyógymasszázs, köszönhetően a 
számos kiváló masszőrnek, a leg-
kedveltebb kezelések közé tartozik, 
azonban itt sem mindegy milyen 
kezelőágy fogadja a vendégeket. Itt 

is előrelépésről számolt be Hegyi 
Ákos, javasolva mindenki szemé-
lyesen tapasztalja meg az új keze-
lőágyak kényelmét, ami nem utolsó 
sorban megkönnyíti a masszőrök 
munkáját is.  

A fejlesztések elsődlegesek, a 
fürdő anyagi helyzetét figyelembe 
véve a gyógyászat eszközparkjának 
cseréje rövid távon meg kell, hogy 
valósuljon, emelte ki a vezérigaz-
gató. Tervben van a tangentor kádak 
cseréje, de szinte nincs olyan te-
rület, ahol ne lenne beruházási 
igény. 

HH
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Maratoni közmeghallgatás, aktív részvétel
A város önkormányzata szep-

tember 1-jén, a művelődési 
házban tartotta meg idei – mint 
kiderült első, ugyanis decem-
berben egy újabbra kerül sor – 
közmeghallgatását, melyen a 
városlakókat leginkább érintő, 
illetve az őket érdeklő kérdéskö-
rök megvitatása szerepel.

A tanácskozás kezdetén Baksai 
Endre Tamás polgármester el-
mondta, hogy a közmeghallgatás 
két témája a háztartásonkénti 
szelektív hulladékgyűjtés bevezeté-
séről és az Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáról való tájékoz-
tatás, egyben ismertette a megjelen-
teket, hogy a nyár folyamán a 
pénzügyi, városfejlesztési, kulturá-
lis és idegenforgalmi bizottság 
külsős tagja Varga László lemondott 
tisztségéről, ezt a képviselő-testület 
tudomásul vette. Szó esett arról a 
szórólapról, melyben név szerint 
vádolták meg a képviselőket, s ezt 
nem szeretné szó nélkül hagyni, 
mivel aki ez mellett elmegy szó 
nélkül, az ugyanolyan gyáva, mint 
aki nem írta a szórólap végére a 
nevét. A szórólapban írt számok 
nem igazak és nem pontosak. Úgy 
gondolta, hogy ki kell állni azokért 
az emberekért, akikkel együtt 
dolgozik. Az egyik ilyen dolog a 
parkolás kérdése. Amikor novem-
berben elkezdte a munkát, aljegyző 
asszony azzal fordult hozzá, hogy 
túl sok a közterület-felügyelők 
büntetése a város egész területén, 
azután elkezdték vizsgálni a hely-
zetet. Kiderült, hogy nincs elég par-
kolóhely a városban, az előző par-
kolási rendszer nem profitált a 
városnak. Elkezdődött a parkolási 
rendszer kidolgozása és kialakítása, 
ami Remmert Ferenc alpolgármes-
ter segítségével valósult meg, így 
már a városban van már elég 
pakolóhely, a parkolójegy ára nem 
emelkedett, váltható negyed órás 
parkoló jegy is, minden harkányi 
lakos válthat kedvezményes par-
koló bérletet, ugyanígy bármely 

vendég ta r tó  i s válthat vendég-
bérletet. Technikai változás is 
történt a parkoló automaták beve-
zetése tekintetében, Siklós Várossal 
is van egy megállapodás abban a 
tekin-tetben, hogy kedvezményes 
siklósi bérletet válthat a harkányi 
lakos és fordítva is. A büntetés 2.000 
Ft alatt van, a többi városhoz képest 
ez alacsony. A rendszert még 
csiszolni, változtatni lehet. A bevé-
telek megduplázódtak a tavalyi 
évhez képest, több mint 20 millió Ft 
eddig a bevétel. Felmerülhet a 
kérdés a lakosság részéről, hogy hol 
van a bevétel? A tavalyi évet úgy 
örökölték meg, hogy a főutcán lévő 
új sétány nem volt kifizetve, ide 
került a bevétel. A másik nagy 
kérdés, hogy miért képviselő lett a 
parkoló iroda vezetője? Márton 
Béla képviselőnek munkahelye 
volt, ő kérte meg, hogy vállalja el ezt 
a feladatot. A TDM (Turisztika 
Desztinációs Menedzsment) a vá-
rosvezető elmondta, az egy civil 
szervezet, 60 tagja van, 10 tagú 
elnökséggel, s ebben az évben teljes 
tisztújítás volt. A TDM elnökét az 
elnökségi tagok maguk közül 
választották, így lett az elnök Végi 
János és ugyanígy lett megválasztva 
Mojzes Tamás a munkaszervezet 

vezetőjének. Korábban a szervezet-
nek 3 vezetője volt, most ezt a 
feladatot 2 fő látja el, a racionalizá-
lást mindenkinek látnia kell.

Egy másik, szintén a szórólapon 
szereplő téma a fürdő vezérigaz-
gatójának fizetésemelése volt, s 
mint elhangzott, a köztulajdonban 
lévő cégek vezetőinek fizetését jog-
szabály szabályozza. Mindenki lát-
hatja, hogy a Harkányi Gyógyfürdő 
Zrt. vezetése teljesen más struktúrá-
ban működik, mint az elmúlt idő-
szakban, a vezérigazgató látja el a 
gazdasági igazgatói feladatkört is. 
Aki a tavalyi közmeghallgatáson 
részt vett, vagy az arról készült jegy-
zőkönyvet elolvasta, az tudja, hogy 
a fürdő felügyelő bizottságának két 
tagja lemondott a tiszteletdíjáról, 
Végi János és Dr. Péter Iván.

Szóba került a fürdő 2. meden-
céjének felújítása, ezt műszaki hiba 
miatt le kellett bontani, mivel a 
múltban hanyagság történt, szak-
értői vizsgálatokat kellett lefolytat-
ni, ezek a vizsgálatok most zárultak 
le, a munkálatokat augusztus végén 
el lehetett volna kezdeni, de úgy 
gondolták, hogy megvárják azt az 
időszakot, amikor a turisták jelentős 
része már elmegy.    (Folyt. 8. oldal)
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A szórólappal kapcsolatban 
elmondta, hogy a név nélküli 
vádaskodások a városhoz méltat-
lanok. Megemlíti a szórólap, hogy 
hol vannak a milliárdos fejlesz-
tések? Ha végignézik a tavalyi 
választási kampányt, akár a szó-
rólapokat, akár a médiában meg-
jelenő kampányt, semmit nem 
ígértek azzal kapcsolatban, hogy 
hány milliárdot fognak idehozni a 
városba. Egyet ígértek, együtt-
működni a kormánnyal, kihasz-
nálva a lehetséges politikai kapcso-
latokat, amennyi forrást lehet 
pályázatok formájában nyerni, azt 
ide fogják hozni a városba. Megha-
tározásra kerültek prioritások, ilyen 
a belváros rekonstrukciója és a 
gyógyfürdő megújítása. Amikor 
tavaly novemberben elkezdte a 
munkát, az önkormányzatnál az 
fogadta, hogy az előző polgármester 
beadott a belügyminisztériumhoz 
egy 160 millió Ft-os kérelmet, 
ÖNHIKI kérelem volt, mert nem 
tudták a számlákat kifizetni, ezzel a 
dokumentummal Budapestre kellett 
mennie és segítséget kérni. Decem-
berben jött a jó hír, hogy egy pályá-
zat keretében nyertek 215 millió Ft-
ot a fürdő fejlesztésére, amihez 20 
millió Ft önerőt kellett biztosítani, 
ez a lepke medence és a csúszda 
felújítására lett fordítva, a követ-
kező jó hír Kiss-Kálmán Éva kép-
viselő asszony közbenjárásának 
köszönhetően 10 millió Ft pályázati 
támogatás érkezett a Gyermekáldás 
hete rendezvény lebonyolítására, az 
egészségház felújítására idén nyá-
ron 55 millió Ft-ot nyert az önkor-
mányzat pályázaton. Augusztusban 
önkormányzati intézmények ener-
getikai korszerűsítése pályázat kap-
csán 150 millió Ft-ot nyert az ön-
kormányzat, melyből a Művelődési 
Ház és a Sportcsarnok kerül fel-
újításra. A sportegyesülettel közö-
sen pályázott az önkormányzat a 
sportöltöző befejezésére, ez 7millió 
Ft pályázati pénzt jelent, melyhez 3 
millió Ft önerőt kell biztosítani. Ez 
összesen 620 millió Ft. Ha nézik a 
másik oldalát, tavaly amikor az új 
testület elkezdte a munkáját az 

önkorm ányzatnak volt 160 millió 
Ft folyószámla hitelkerete, amit 
még a tavalyi évben le tudtak járatni 
és nem kellett megújítani. Volt még 
egy 130 millió Ft-os tétel, ezek 
elmaradt kifizetések voltak, peres 
ügyek, munkaügyi perek, végkie-
légítések.  Tárgyalásokat folytattak 
az érintettekkel, megpróbáltak min-
denkivel egyezségre jutni. Ennek 
kapcsán például az önkormányzat 
Tenkesvíz Kft. felé fennálló tarto-
zása 70 millió Ft-al csökkent. Ki-
írásra került a közvilágítás korsze-
rűsítésének pályázata, mely már 
olyan stádiumban van, hogy ha 
minden jól megy, akkor a télen meg 
tud valósulni, ez további 150 millió 
Ft-os projekt. Elindult az iskola 
konyha felújítása, berendezéseinek 
korszerűsítése, ezzel párhuzamosan 
az óvoda és az iskola konyha össze-
vonása megvalósulhat. Ha a tétele-
ket összeadjuk, akkor az 1,3 mil-
liárd Ft. (A városvezető mindezzel a 
település országgyűlési képviselőjét 
illető, a szórólapon megjelent kér-
désekre is választ adott.)

A polgármester után dr. Mar-
kovics Boglárka jegyző szólalt fel, 
aki elmondta, egyedi problémákat 
itt nem tudnak orvosolni, az ilyen 
jellegű dolgaikkal keressék meg a 
hivatalt ügyfélfogadási időben. A 
feltett kérdésekre igyekeznek hely-
ben válaszolni, ha ez valamilyen 
okból nem megoldható, akkor arra 
15 napon belül írásban válaszolnak. 

A jegyző asszonyt követően ismét 

Baksai Endre Tamás polgármester 
az aktuális helyzetet ismertetve 
elmondta, mindenki által leginkább 
látható a városgondnokság struk-
túrájának megváltozása. Jelenleg a 
városgondnokságon 28 fő állandó 
dolgozó van, 2 fő vezető, 1 fő 
adminisztratív alkalmazott, a többi 
dolgozó a startmunka és a közfog-
lalkoztatás keretében dolgozik az 
önkormányzatnál, ez a munkaügyi 
központ támogatásával történik. A 
belterületi utak, járdák karban-
tartásán 15 fő tevékenykedik. A 
városgondnokság keretein belül 
megkezdte működését a térkő 
gyártás, ezeket az óvoda udvarában, 
vagy a polgármesteri hivatalnál 
lehet megtekinteni. Idén az önkor-
mányzat által 2 földi, központi 
finanszírozással 2 földi és 4 légi 
szúnyogirtás volt a városban. A 
szociális tűzifa pályázat kapcsán 
elhangzott, ez idén is folytatódni 
fog, a városgondnokság felkészült, 
hogy minden rászorult kapjon 
tűzifát. A fejlesztésekkel kap-
csolatban elmondta, hogy az egész-
ségház fejlesztése az ősz folyamán 
elkészül, a művelődési ház és a 
sportcsarnok felújítása előké-
születben van. Terehegyen kisebb 
felújítások történtek, a közmunka 
program keretében a játszótér és a 
Széchenyi tér környéke rendezésre 
került, a temetőben ravatalozó, 
emlékhely épült, egyúttal megkö-
szönte a terehegyi lakosoknak, hogy 
segítették adományaikkal a projekt 
megvalósítását, s terveik szerint ez 
október 6-án az átadásra kerül.

A szemét szá l l í t á s sa l  kap -
csolatban elmondta, hogy a szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetekhez 
kidobottak elszállítása az ön-
kormányzatnak évi  8  mi l l ió 
forintjába kerül. Az üdülőterület 
érintve kiderült, hogy a Ságvári 
telepen a szennyvíz hálózat első 
ütemének megvalósítása a jövő 
évben elkezdődhet. A víkendtelepen 
életvitelszerűen élők mentességet 
kaptak az építményadó alól , 
bizonyos feltételek teljesítése mel-
lett.

(Folytatás a 9. oldalon)
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A jövőben ezzel kapcsolatban 
ellenőrzések lehetnek ezeken a 
területeken, a jogszabályban leírt 
feltételek teljesítése ügyében.

A polgármester után dr. Mar-
kovics Boglárka a hivatal működési 
rendjében bekövetkezett változ-
tatásokat, valamint az ott alkal-
mazásra került kritériumokat is-
mertette. Elmondta, a hivatal heti 26 
órában tart ügyfélfogadást, és egy 
online ügyfélfoglaló rendszer is 
működik. Megkérte a lakosságot, 
hogy szigorúan tartsák be a hivatal 
ügyfélfogadási rendjét, tekintettel 
arra,  hogy az ügyintézőknek 
ügyfélfogadási időn kívül rengeteg 
háttérmunkával kapcsolatos teen-
dője van. Az önkormányzat műkö-
dését alapvetően meghatározza a 
takarékos gazdálkodás. Az idei évi 
gazdálkodásnál alapvető fontos-
ságot kapott az alapos költségvetési 
tervezés, ez azt jelentette, hogy egy 
óvatos bevételi tervezéssel és le-
hetőleg pontos kiadástervezéssel 
számoltak. Fontos elv volt a költ-
ségvetési fegyelem betartásának és 
betartatásának igénye. Az önkor-
mányzat lehetősége szerint támo-
gatja a civil szervezeteket, minden 
esetben támogatási szerződés meg-
kötésére kerül sor. Az önkormány-
zati rendezvény keretet a pénzügyi 
bizottság befagyasztotta az év e-
lején. A közüzemi számlák ügyében 
megtakarításokra került sor. A 
r e n d e l e t e k  f e l ü l v i z s g á l a t a , 
átgondolása megkezdődött. ÁSZ 
vizsgálat is folyik az önkormány-
zatnál, a 2010-2014 közötti idő-
szakot vizsgálja, a megállapításokat 
a jövőre nézve is meg fogják szív-
lelni. 

(Egy lakossági felvetésre – a nagy 
meleg miatt tekintsenek el az 
osztályvezetők beszámolójától - 
reagálva Baksai Endre Tamás 
polgármester ekkor közösségi 
szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként többségi vélemény 
alapján az előzetesen kiadott me-
netrend szerint folytatódott a fó-
rum.)

Tájékoztató  az  Integrál t 
Településfejlesztési Stratégiáról

Baksai Endre Tamás polgár-
mester tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy az Integrált  Település-
fejlesztési Stratégiával kapcso-
latban a közmeghallgatás előtt egy 
szakmai fórum volt, ott már szű-
kebb, vállalkozói körben ez tárgya-
lásra került.

A BFH Európa Kft. részéről 
Bozzay Balázs elmondta, hogy egy 
közösségi munkáról van szó, egy 
olyan folyamat indul, ami arról szól, 
hogyan nézzen ki Harkány 10-15 év 
múlva, ezért nagyon fontos a kon-
cepció. Azt mindenki tudja, hogy ha 
építkezni akar a városban, azt a 
rendezési terv keretében, adott sza-
bályok szerint teheti meg. A lényeg, 
hogy legyen a városnak egy jövő-
képe. Összességében a statisztika 
nem mutat rossz képet Harkányról, 
a lakosságszám és a munkanél-
küliségi ráta csökken. Változásokra 
van szükség. A 2014-2020 között új 
finanszírozású pályázati ciklus jön, 
sok pénz jön, de teljesen más 
struktúrában, a források több mint 
60 %-át vállalkozások tudják 
gazdaságfejlesztésre fordítani, ezt a 
pénzt nem az önkormányzatok 
tudják elkölteni. Nagyon fontos, 
hogy a termelő tevékenység váljon 
meghatározóvá, komoly fejleszté-
sekre van szükség. A fejlesztési 
koncepciót úgy állítják össze, hogy 
készítenek egy tervezetet, ezen 
anyag összeállítása előtt szeretnék a 
lakosság véleményét hallani, ezután 
készül egy egyeztetési anyag, majd 
egy hivatalos egyeztetési időszak 
következik.

Csokona Ilona felszólalásában 
elmondta, hogy néhány éve lakik 
Harkányban. Az a véleménye, hogy 
együtt kell működni a lakossággal, 
nem csak ilyenkor kellene megkér-
dezni a lakosságot. Meg kellene 
teremteni a kommunikáció, tájé-
koztatás feltételeit, például hon-
lapon, vagy önkormányzati referens 
általi tájékoztatás által. 

A polgármester megkért mindenkit, 
hogy kifejezetten az elhang-
zottakkal kapcsolatban tegyenek fel 
kérdéseket, fogalmazzanak meg 
javaslatokat. Mindenkinek meg-
hallgatják a véleményét, ezért van a 
polgármesteri, az alpolgármesteri és 
a képviselői fogadóóra. Elmondta, 
hogy a képviselői fogadóórán még 
egyetlen ügyfél sem volt, csak ő, 
mint polgármester. Elmondta, hogy 
november végén, december elején 
lesz még egy közmeghallgatás, 
amikor kimondottan a lakosság 
közérdekű dolgairól lesz szó.
Májer Andrásné: Megkérdezte, 
hogy mikor lesz csatorna a Ságvári 
üdülőtelepen? Nagyon keskeny az 
utca, nem tud mozogni ott sem a 
szemétszállító, sem a szippantó 
autó. Az utca végén a föld terület 
tulajdonosa lezárta az átjárót, így 
már nem lehet ott kimenni. 
Mint kiderült, a jövő évben el fog 
kezdődni a csatornaépítés.
Miklós István javasolta, hogy a 
hullám medence kialakítása a 
fürdőben jobb beruházás volna, 
érdekesebb lenne a vendégek szá-
mára, mint a csúszda építése. 
Hegyi Ákos, a fürdő vezérigaz-
gatója megkérdezte a jelenlévőket, 
hogy el tudják-e képzelni, hogy a 
fürdő területén, vagy a közvetlen 
szomszédságában 5 csillagos szál-
loda épüljön? A jelenlévő lakosság 
többsége úgy látta, hogy nincs ér-
telme az olyanfajta fejlesztésnek. 
Második kérdésként megkérdezte a 
jelenlévőket, hogy a gyógyfürdő, 
vagy a strandfürdő fejlesztését 
szeretnék-e? A többség a strand-
fürdő fejlesztését javasolta.

Csokona Ilona: A fürdőt az év 
minden napján ki kell használni, a 
gyógyturizmuson van a hangsúly, a 
gyógyvíz minősége és gyógyhatása 
egyedülálló, ezt kell erősíteni. Nem 
5 csillagos szállodába jönnek a 
vendégek, inkább az üdülőket 
kellene bevonni. Meg kellene 
vizsgálni az üdülőterület közleke-
dését, nincsen kitáblázva a kerék-
párút sem.

(Folytatás a 10. oldalon)
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Tájékoztatás a háztartásonkénti 
szelektív hulladékgyűjtés beve-
zetéséről

Dr. Lázár-Bognár Bernadett al-
jegyző: a téma kapcsán elmondta, 
hogy a közmeghallgatás alaptémája 
a szelektív hulladékgyűjtés háztól 
házig történő rendszerének beve-
zetése, mely jogszabályi kötele-
zettsége az önkormányzatnak, hogy 
ebben az esetben közmeghallgatást 
hívjon össze. Új hulladékkezelési 
rendelet kerül megalkotásra, elő-
készítésre. Várhatóan előrelépést 
jelent a háztól házig történő sze-
lektív hulladékgyűjtés bevezetése. 
Felhívta a lakosság figyelmét, hogy 
nagyobb fegyelmezettséget tanú-
sítsanak a szelektív hulladékgyűjtés 
során.

Vadas László, a Dél-Kom képvi-
seletében tájékoztatta az egybe-
gyűlteket, hogy a Mecsek-Dráva 
program megvalósulása során 
teljesen új hulladékgazdálkodási 
rendszer valósul meg 313 település 
területén. A lehető legtöbb anyagot 
ki kell nyerni a hulladékból, ennek a 
legjobb módja, hogy már a háztar-
tásokba külön legyen választva a 
hulladék. A Mecsek-Dráva rendszer 
biztosította minden településen a 
szelektív hulladékgyűjtő pontokat. 
Új módszerként bevezetésre ke-
rülne a háztól házig történő sze-
lektív hulladékgyűjtés, a gyűj-
tőedényt a szolgáltató ingyen biz-
tosítja minden állandó lakosnak, e 
célból egy haszonkölcsön szerződés 
kerül aláírásra. A hulladékgyűjtést 
kéthetente fogják biztosítani a ház-
tartásokba. Ezzel kapcsolatban 
mindenki tájékoztatót fog kapni. 

Baksai Endre Tamás polgár-
mester megkérdezte, hogy az 
üdülőtelepen, akik a zsákos hul-
ladékszállítási rendszert használják 
ez hogyan fog működni? 

Vadas László válaszában el-
mondta, hogy az üdülőtelepen elég 
problémás a helyzet, az a gond, 
hogy mindenki más időpontban 
tartózkodik a nyaralójába, így ha 
zsákos módszer kerül bevezetésre 

azon a területen, akkor akár 2 hétig 
is ott lehet a szemét az ingatlan előtt. 
Javasolta, hogy az üdülőtelepre 
több szelektív hulladékgyűjtő pon-
tot kellene elhelyezni. 

Egy állandóan az üdülőtelepen 
élő lakos észrevételezte, hogy akik 
szezonális jelleggel tartózkodnak az 
üdülőterületen, nem fizetnek sze-
métdíjat, megveszik a szemetes zsá-
kot, viszont az nem kerül elszál-
lításra, mert nem Dél-Kom-os zsák-
ban van.

Vadas László: Az üdülőterületen 
a zsákos rendszer került beve-
zetésre, ami azt jelenti, hogy 
negyedéves díjbefizetés ellenében 
13 db zsákot kap minden üdülő 
tulajdonos, az biztosan elszállításra 
kerül. A rendelkezésükre álló 
adatok szerint, akiket el tudtak érni, 
azokkal szerződést kötöttek, akik 
nem fizetnek szemétdíjat, azok 
ellen a behajtások folyamatban 
vannak. 

Bakurecz János: Azok a nyaralók, 
amik ki vannak adva feketén albér-
letbe, az év második félévébe hova 
teszi a szemetét? A szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetekhez rakják le il-
legálisan, ha felszólítja, akkor fe-
nyegetőzik. Ez felháborító, a város 
szégyene. A városgondnokság segít, 
amikor tud abban, hogy elszállításra 
kerüljön a szemét.

Baksai Endre Tamás polgár-
mester: A városgondnokság min-
dent megtesz azért, hogy az ille-
gálisan lerakott szemét begyűjtésre 
kerüljön.

Dr. Markovics Boglárka jegyző 
elmondta, hogy nagy probléma az, 
ha a szemétszállítást nem veszik 
igénybe, illetve nem az előírá-
soknak megfelelően veszik igény-
be. A renitens lakókkal szemben 
eljárni közigazgatási hatósági el-
járás keretében lehet, ennek során 
komoly bizonyítási eljárást kell 
lefolytatni és csak abban az esetben 
lehet bírságot kiszabni, ha konk-
rétan megállapítható, hogy ki kö-
vette el  a szabálysértést. Ezt gya-
korlatilag csak a tettenérés esetében 
lehet bizonyítani. A téma tárgya-

lásakor elhangzott, hogy a szemetes 
kukákat a szállítók rongálják meg.

Vadas László: Az edények egy 
idő után elhasználódnak, túl vannak 
terhelve. Ha olyan sérülése van a 
kukának, ami a szemétszállítás 
közben történt, akkor ezt írásban 
meg kell írni a Dél-Kom Kft-nek, 
akkor kicserélésre és kijavításra 
kerül. 

Kanizsa János elmondta, hogy 
több alkalommal előfordult, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
teljesen tele voltak, minden tároló 
zárva, nem lehet bele rakni nagyobb 
üveg edényeket. A hulladékszál-
lítással kapcsolatban elmondta 
továbbá, hogy nagyon jó lenne, ha 
kisebb kukákat is lehetne használni, 
ahol nem képződik annyi szemét, 
erre még nincs lehetőség, olyan 
szolgáltatásért fizet, amit nem vesz 
igénybe. Örül annak, ha díjmen-
tesen történne a házaktól a szelektív 
hulladék elszállítása. Sérelmezte, 
hogy nagyon sok a kutya ürülék a 
városban. 

Dr. Lázár-Bognár Bernadett al-
jegyző: A gyűjtőedények űrmér-
tékére vonatkozóan elmondta, hogy 
2016. január első napjától jog-
szabály által szabályozottan vá-
lasztható lesz a kisebb űrmértékű 
edény. Életvitelszerűen egyedül 
élők esetében a 60 literes edény, 
családban élők esetében a 80 literes 
edény.

A kutya ürülékkel kapcsolatban 
ha valakit tetten ér az önkormány-
zat, akkor van eszköz a kezében, ha 
nem akkor nem tudnak ellene mit 
tenni. 

Miklós István javasolta, hogy 
több helyen kellene a városban 
elhelyezni kamerát.

Baksai Endre Tamás polgár-
mester támogatta a kamerarendszer 
bővítését. Mint mondta, ezzel kap-
csolatban a rendőrséggel már elő-
rehaladott tárgyalást folytattak. De 
jogszabály írja elő, hogy szemé-
lyiségi jogokra tekintettel nem 
helyezhetők el kamerák bárhol a 
városban. 

(Folytatás a 11. oldalon)
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(A kukákkal kapcsolatban ekkor 
több, a társasházakat érintő kérdés 
került terítékre, melyet Horváth 
Tamás közös képviselő vetett fel, 
majd egy felszólaló a közvilágítás 
kérdéskörére tért ki felszólalásá-
ban,  megjegyezve, hogy a Petőfi 
Sándor és a Szent István utcát 
ö s s z e k ö t ő  s z a k a s z o n  n i n c s 
közvilágítás.)

Baksai Endre Tamás polgár-
mester válaszában elmondta, a 
közvilágítás korszerűsítése még az 
idén elkezdődik, oda is van tervezve 
villanyoszlop. 

A közmeghallgatás záró szaka-
szában Hegyi Ákos, a Gyógyfürdő 
Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a 
megjelenteket.

Mint kiderült, a fürdő élére történt 
kinevezésekor 12 millió Ft volt a 
kasszában, a fürdő bér járulékokkal 
együtt összesen 35-39 millió Ft-ot 
költ havonta. Közel 600 millió Ft 
hiteltartozás, több mint 100 millió 
Ft kintlévőség, rendkívül sok 
tartozás cégeknek, és az önkor-
mányzattal egy kusza pénzügyi 
helyzet állt fenn. Az elmúlt 8 
hónapban 50 fő hagyta el a fürdőt, 
ebből 2 főt bocsátott el, a többi 
magától mondott fel, ugyanakkor 
kb. ekkora létszámú munkavállaló 
érkezett. Elmondta, hogy a gazda-
sági igazgatói és a szolgáltatási 
veze tő i  poz íc ió t  -  é s  mive l 
marketingvezető sem lett kinevezve 
-, így ezeket a feladatokat is próbálja 
ellátni, koordinálni. Tavaly novem-
berben, amikor elkezdte feladatát, a 
legfiatalabb gyógyászati eszköz 13 
éves volt, az eszközpark átlag 
életkora 50 év volt. Nem volt értéke 
a tárgyi eszközöknek, rendkívül sok 
pénz lett elköltve ezek karbantar-
tására, eszközök üzemeltetésére, új 
eszközök beszerzésére, mindezt 
saját forrásból. Olyan eszközök 
kerültek beszerzésre, amik a napi 
működéshez kellettek, az elek-
troterápiás helyiségben az összes 
eszközt lecserélték, a gyógyászati 
részlegen a masszázságyak javát 
lecserélték. A nyári szezonra kellett 
felkészülni, vizesblokkokat, járdá-
kat újítottak fel, eszközöket, vé-

dőruhákat vásároltak. Nincs 30 
napnál régebbi kifizetetlen számla, 
nincs olyan banki tartozás, amit 
időben nem fizettek be, a bérek 
időben ki vannak fizetve. A har-
kányiaknak meghirdetett akciókat, 
kedvezményeket kéri, hogy minden 
lakos vegye igénye, használják a 
fürdőt és szolgáltatásait a helyiek. A 
beruházásokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy a platán kapu ki-
cserélésre került, az ételbár felé 
vezető járda cseréje megtörtént, a 
sportmedence csempézése kijaví-
tásra került, a lepke medence felú-
jítása állami és önkormányzati tá-
mogatással megvalósult, folytatják 
a fürdő környezetének rend-
betételét. Az ételbárt üzemeltető 
vállalkozó szerződése lejárt, nem 
tudta tovább folytatni az üze-
meltetést, pénzügyileg elszámolva, 
leltárral került a szerződés meg-
szüntetésre. A bérlők esetében, aki a 
havi díjat nem fizeti, tartozása van, 
az üzlet bezárásra kerül. A nyitva 
tartással kapcsolatban elmondta, 
hogy ütemterv alapján a fürdő 
augusztus 20-ig este nyolc óráig, 
rendkívüli esetben, fesztivál alkal-
mával tíz óráig nyitva van. A szezon 
befejeztével a fürdő hat óráig tart 
nyitva. Folyamatban van egy csúsz-
da beszerzési eljárás, remélhetőleg 
eredményes lesz, két ütemben fog 
megépülni a csúszda, ami ezt a 
szezont már nem fogja kiszolgálni, 
majd a jövő évet. Nagyon nehéz 

pályázati forrásokat nyerni fürdő 
fejlesztésre. Megnehezíti a pályáza-
tokon való részvételt a fürdő tulaj-
donosi konstrukciója, ezáltal min-
den pályázatból ki vannak zárva. 
Nagyon sok támadás érte, hogy 
miért ennyire drága ez a fürdő, mert 
a környékbeli fürdők olcsóbbak. 
Elmondta, hogy árérték arányban, 
szolgáltatás mennyiségében és 
minőségében ez a fürdő a legol-
csóbb a régióban, 25 fürdő igaz-
gatóval áll napi kapcsolatban, lehet 
a strandjegyek olcsóbbak, de nem 
tudnak ilyen gyógyvizet és szolgál-
tatást nyújtani. Összegezve ezt az 
évet, kicsit felülmúlták az előző 
évet, ha ilyen gazdálkodást tudnak 
folytatni, akkor a vendéglétszám 
folyamatosan növekedni fog. 
Mindenkit az érdekel, hogy mennyi 
pénz van a kasszában, 12 millió Ft-
tal kezdte, beruházások történtek, 
számlák kerültek kifizetésre, je-
lenleg 150 millió Ft van a kasszá-
ban. Mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy a 2-es medence a 
lehető leghamarabb visszaálljon az 
üzemelésbe, hogy a kezelők meg-
kapják a legmodernebb eszközöket, 
és hogy a jövőben minél több ember 
látogasson el a fürdőbe. Az a cél, 
hogy a fürdő profitot termeljen.

A vezérigazgató beszámolóját 
követően még egy kérdés merült fel, 
ahol Nagy Tiborné megkérdezte, 
hogy a buszmegállók javítása, 
felújítása mikor fog megtörténni?

Válaszul Remmert Ferenc alpol-
gármester elmondta, a buszmegál-
lók felújítása, átalakítása szeptem-
berben elkezdődik, új buszmegálló 
épül az Ady Endre utcában, a 
Muskátli csárda előtt, majd Éva 
Ferenc alpolgármester megköszön-
te mindenki türelmét, hogy végig-
hallgatta a beszámolókat, tájékozta-
tókat. Elmondta, hogy a választások 
óta 10 hónap telt el, ez idő alatt 
sokkal több dolog történt, mint az 
elmúlt négy évben.

A közmeghallgatást további 
kérdések hiányában Baksai Endre 
Tamás polgármester bezárta.     

HH
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Beindult a DEXA
Csontsűrűség mérés a 
Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórházban.

Kiemelkedő esemény a kórház 
életében az új DEXA vizsgáló 
indulása. A korszerű berendezés a 
teljes test csontsűrűségének és 
á svány i  anyag  t a r t a lmának , 
valamint a zsír illetve lágyszövet 
tömegének és arányának számí-
tására egyaránt alkalmas. Ez a 
vizsgálat a legelterjedtebb, szak-

mailag javasolt standard eljárás 
nemcsak a csontritkulás és a tö-
réskockázat megállapítására, ha-
nem a gondozásba vétel után a 
kezelés eredményességének, vagy a 
betegség súlyosbodásának megí-
télésére is. Az új gép egy alka-
lommal több testtájat is képes 
vizsgálni. A vizsgálat ára 3900 Ft, 
időpont egyeztetés a 06-72/580-943 
telefonszámon lehetséges hétfőtől 
péntekig 7.30 és 15.00 óra között.

Háziorvosok 
látogatása 

A Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház Nkft. kiemelt 

figyelmet fordít a háziorvos kol-

légákkal való kommunikációra. 

Ezen okból az intézmény rend-

szeresen felkeresi a pécsi és annak 

környékén praktizáló háziorvo-

sokat, hogy naprakész kiadványok-

kal és friss információkkal lássa el 

őket a rehabilitációs központban 

zajló folyamatos fejlesztésekről, a 

szolgáltatások bővülő kínálatáról és 

az aktuális kedvezményekről. 

Fotó: Marshalkó

Képzés indul a kórházban
Fizioterápiás szakasszisztens (OKJ 55 725 05) képzés indul

Iskolai előképzettség: érettségi
Szakmai előképzettség:
- 54 720 01 Egészségügyi asszisztens vagy
- 52 720 01 0010 52 01 Általános asszisztens vagy
- 55 723 01 Ápoló vagy
- 54 723 01 0010 54 01 Ápoló vagy
- 54 723 01 1000 00 00 Ápoló vagy
- 545012 01  Ápoló vagy
- Diplomás ápoló (főiskola, egyetem)

Előírt gyakorlat: 0,5 év egészségügyi szakterületen eltöltött gyakorlat
A képzés óraszáma: 500 óra (200 óra elmélet, 300 óra gyakorlat), a 

gyakorlat egy részét a képzésben résztvevő munkahelye igazolja le.
A képzés indítása: 2015. szeptember 25. péntek
Az elméleti és gyakorlati oktatás helyszíne: Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház, 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.
Oktatási napok: minden hónap utolsó csütörtök – péntek - szombat teljes 

nap, 7 hónapon keresztül.
Záróvizsga: 2016. áprilisban (írásbeli, szóbeli, gyakorlati vizsga)�
A képzés díja: 190.000 Ft, mely tartalmazza az elméleti és gyakorlati 

képzést, a kidolgozott szóbeli tételsort, jegyzetet, a munkaruhát és a 

vizsgadíjat. 
Fizetés módja: a képzés első napján 40.000 Ft, a vizsga napján 150.000 Ft. 

Munkáltatói és egyéni fizetésre is van lehetőség, melyről számlát állítunk 

ki.
Amennyiben valaki jelentkezne, de nem rendelkezik egyik fent említett 

végzettséggel sem, azoknak tervezzük az Egészségügyi asszisztens képzés 

(OKJ 54 720 01) indítását, melyet követően tovább tudnak tanulni a 

Fizioterápiás szakasszisztensnek szintén a mi szervezésünkben. 
Érdeklődni Amma Nóra oktatásszervezőnél lehet a 30/692-59-58-as 

telefonszámon vagy a  email címen.nora.kerenyi@gmail.com
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Magyar Dal Napja 2015

A Kitaibel Pál Általános Iskolában ebben az évben is nagy sikerrel ren-
dezték meg a Magyar Dal Napját.

Az oktatási intézményben legközelebb október 12-én, a 10. Országos 
Könyvtári Napok keretében a Kávészünet elnevezésű zenekar ad műsort, a-
melynek repertoárján az iskolai tananyagot felölelő, megzenésített versek 
szerepelnek.                                                    Fotó: Törőné Völdi Izabella

Októberi vásárok 
időpontja a 

művelődési házban
6. Magdi turi

7. Míg Miklós turi

8. Virágvásár

12. Vegyesvásár

13. Magdi turi

14. Bajai cipővásár

16. Vegyesvásár (Tamaskó)

19. Vegyesvásár (Zinetex)

20. Magdi turi

21. Míg Miklós turi

27. Magdi turi

Elkezdődött az új tanév az általános iskolában, mellyel egy-
időben tanévnyitó szentmisét is tartottak a katolikus templom-
ban, ahol bemutatkoztak a hittanra beíratkozott nebulók, illetve 
sor került a tanszerek megáldására is.
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XXX. Harkány Sprint Nemzetközi Úszóverseny
Rekordszámú nevezővel – köztük 

két olimpikonnal: Jakabos Zsuzsan-
nával és Financsek Gáborral, akik itt 
kezdték egykor pályafutásukat – 
bonyolították le az idei megméret-
tetést a Gyógyfürdő Zrt. sportme-
dencéjében. A versenyt Éva Ferenc 
alpolgármester nyitotta meg.

A szomorú időjárás ellenére 
hatalmas érdeklődés mellett - a 
hazaiakon kívül öt ország (Bosznia, 
Horvátország, Szerbia, Románia és 
Szlovénia) úszói neveztek - lezajlott 
50 méteres sprintszámokban ren-
dezett versenyen kiváló eredmé-
nyek születtek, melyen a két hazai 
kiválóság – bár minden verseny-
számában az élen végzett, sport-
szerűségből is jelesre vizsgázott, a 
részükre járó elismerésről ugyanis 
lemondtak a mögöttük végzett 

induló javára. Így a legered-
ményesebb magyar férfiúszó 
Lőrincz Ádám (Mohács), külföldi 
Pilek Adam (Nové Zamky, Szlová-
kia), legjobb hazai női versenyző 
Nagy Noémi Sára (Mohács), kül-
földi úszó Karič Zerina (Lukavac, 
Bosznia) lett.

A pontversenyt a 
fedett  uszodával 
rendelkezők eseté-
ben a Mohács TE 
csapata, a fedett 
uszoda nélküli kate-
góriát a Harkányi 
Diáksport Egyesü-
let úszószakosz-
tálya nyerte.

E re d m é n y e k : 
Spándli Dominik 
k o r o s z t á l y á b a n 
mind a négy szám-
ban első, Bogdán 
Eszter hát, pille, 
gyors első, mell 2., 

Szabó Kíra mell 1., hát 2., gyors 3., 
Horváth Ágnes gyors 1., mell 3., 
Krutek Csenge mell 2., pillangó 3., 
Lukács Luca hát 3., Zelfai Réka 
gyors 2., mell, hát 3., Fekete Zalán 
gyors 2., mell 3., Kuszinger Áron 
hát, mell 2., Reisz Bálint hát, gyors 
2., mell, pillangó 3., Ahmann Bence 
gyors 3., Sipos Dominik hát 2., 
Hanics Olivér pillangó 3., Tihanyi 
Patrik hát 3., Szinyei Dávid mell 1.

A 4x50-es leány váltó – Horváth 
Ágnes, Németh 
Emese ,  Kru tek 
Csenge, Lukács 
Luca – 2. helyezést 
ért el. A „B” váltó – 
Zelefai Réka, Cső-
szi Csenge, Szabó 
Kíra, Bogdán Esz-
ter  – harmadik 
helyezést szerez-
tek.

Fiú gyors váltó: 
a Sipos Dominik, 
Tihanyi Patrik, 

Spándli Dominik, Hanics Olivér 
összetételű csapat 3. helyet szerzett.

A Harkányi Diáksport Egyesület 
pontszerzői voltak még: Palkó Liza, 
Tarlós Eszter, Nemes János, Staub 
Roland.

A jubileumi rendezvény alkalmá-
ból a Dél-Baranyai Úszó Egylet 
emlékéremmel jutalmazta mind-
azokat, akik az elmúlt harminc év 
során hozzájárultak a nemzetközi 
viadal sikeres megrendezéséhez.
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Markovics János Asztalitenisz Emlékverseny
Augusztus utolsó szombatján ren-
dezte meg az asztalitenisz szak-
osztály hagyományos Markovics 
János emlékversenyét a városi 
sportcsarnokban. Ezen a napon a 
Tanár Úrra, mint az asztalitenisz 
sport harkányi alapítójára emlé-
keztünk meg, aki a 60-as évek elején 
településünkön életre hívta, egyút-
tal felügyelte szeretett sportágunk 
fejlődését. Nélküle ma nem lenne 
pingpong városunkban…
Az eseményre, főként Baranyából 
91 sportoló adta le nevezését és az ő 
küzdelmüket kísérhettük figye-
lemmel, 14 asztalon, 5 kategóriában 
és 7 versenyszámban, ahol az alábbi 
eredmények születtek:
Páros: „A” kategória:�
1. Madacki Mirella – Szuhanyik 
József (Nagykanizsa)
2. Mayer Tamás – Mózes János
3. Dénes Tímea – Tóth Andrea 
(Komló)
3. Szeberényi András – Csizmadia 
Károly (TÜKE SE)
„B” kategória:
1. Varga Péter – Pápay Géza 
(PEAC)
2. Varga Dániel – Vass Tibor
3. Orbán Ferenc – Tóth Lajos
3. Varga Viktor – Cseke Dávid 
(Dunaszekcső)

Egyéni: „A” kategória:�
1. Szuhanyik József (Nagykanizsa)
2. Mayer Tamás (Dunaújváros)
3. Mózes János (Szekszárd)
3. Szeberényi András (TÜKE SE)
„B” kategória:�
1. Varga Péter (PEAC)
2. Dénes Tímea (Komló)
3. Mare József (TÜKE SE)
3. Papp Endre (Mágocs)
„C” kategória:
1. Bognár Ottó (Ripsz-Ropsz SE)
2. Márkus István (Pécsi Honvéd)
3. Sípos Károly (Ripsz-Ropsz SE)
3. Hegedűs Lajos (Pécsi Honvéd)

Utánpótlás egyéni:
Leány:�
1. Iola Pamela (TÜKE SE)
2. Bruckner Noémi (Beremend)
3. Hergert Fruzsina (Beremend)
3. Bihercz Petra (Dunaszekcső)
Fiú:
1. Balogh András (Dunaszekcső)
2. Farkas Barna (TÜKE SE)
3. Kolep Attila (Dunaszekcső)
3. Ignácz Péter (TÜKE SE)

Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni Markovics Bencének, aki 
munkájával segítette szakosztá-
lyunkat és a Markovics családnak, 
mely anyagi támogatással  is 
hozzájárult versenyünk színvonalas 
megrendezéséhez.

Köpösdi Sporttárs

Sásdon kezdte meg a megye I-es 
bajnokságban szereplését az el-
múlt héten a város asztalitenisz 
csapata.

Mint megtudtuk az idei versen-
gésben egy gárdával indulnak, u-
gyanis az utánpótlás tagjai közül 
többen Mohácsra, illetve a PEAC-
ba igazoltak, ahonnan remélhe-
tően megerősödve térnek majd 
vissza az anyaegyesülethez.

Önkormányzati közlemény
Tisztelt Lakosság!

Harkány város területén a Délkom Kft. 2015. október 15-én (csütörtök)

LOMTALANÍTÁST VÉGEZ

A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a 

tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek. 

Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
-    Építési törmelék,

-    Állati tetemek,

-    Zöldhulladék,

-    Veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.),

-    Elektronikai hulladék (TV, hűtőszekrény, stb.)
A lom kihelyezésének helye: társasházi és családi házas övezetben is a hulladékgyűjtő edény 

mellé kérjük kihelyezni a lomot úgy, hogy az edény ürítését és a közlekedést ne zavarja.



(A rendezvény batyus jellegű!)


