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Gyógyfürdő – már megkezdték a felkészülést a 
jövő évi szezonra

A novemberi hónap első hallásra 
azt sugallja, hogy álomra szenderül 
a fürdő, de ez Harkány esetében nem 
így van. A szép időjárásnak kö-
szönhetően már elindult a követ-
kező strandszezon előkészítése. A 
kormányzati és az önkormányzati 
támogatást kiegészítve a fürdő saját 
bevételeinek felhasználásával le-
cseréltette a Lepke-medence körü-
lötti, mintegy 1100 négyzetméter 
térkövet, de jól halad a II. gyógy-
medence feletti tetőszerkezet fel-
újítása is. 

A közel 500 négy-zetméteres új 
tető modern szige-telést és új 
rétegrendet kap, a mun-kálatok 
várhatóan december má-sodik 
felében fejeződnek be, így a két 
ünnep között mind a külső, mind a 

belső medence is biztosan a ven-
dégek rendelkezésére áll majd. A 
legnagyobb előrelépés az új csúsz-
dapártól várható jövőre, a két 
csúszda jól vizsgázott, üzembe he-
lyezése zökkenőmentesen meg-
történt. A beruházások mellett igen 
nagy energiát és jelentős összegeket 
fordít a fürdő a meglévő eszközök 
karbantartására, felújítására is. 
Mindezek mellett pedig nem szabad 
megfeledkezni arról sem, hogy a 
több száz szezonális virág is kiül-
tetésre került az elmúlt hetekben.

Hegyi Ákos vezérigazgató kie-
melte, hogy a novemberi hónaptól 
egészen január végéig meghirdetett 
komplex kezelésre vonatkozó akció 
meghozta a várt eredményt, naponta 

bővül azok száma, akik úgy gon-
dolják, hogy költenek magukra 
vagy szeretteikre 15.000 Ft-ot, 
amiért 15 db egész napos fürdő-
belépőt és 45 db értékes kezelést 
kapnak. 

A fürdő vezetője ezen kívül kie-
melte, hogy bátran ajánlja a fürdő 
ajándékutalványait, amelyek 1.000 
- 2.000 - 5.000 - 10.000 Ft értékben 
vásárolhatóak a pénz-tárban és a 
fürdő által biztosított minden nemű 
szolgáltatásra, valamint belépő-
jegyre is beválthatók.

A 3-as számú strandmedence 
tervezetten december 6-án üzemel 
utoljára, így addig mindenki élvezni 
tudja a meleg vizes strandmedencét 
is, várhatóan ezután az időjárás sem 
fogja megengedni az üzemeltetését. 
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A MOL Gyerekgyógyító prog-
ramján a Magyar Művészetterápiás 
Társaság ismételten pozitív elbí-
rálásban részesült, ezúttal a Szivár-
vány Játék címmel szervezett fog-
lalkozásával. A pályázatnak kö-
szönhetően ismételten ingyenes 
művészetterápiás foglalkozásokra 
kerülhet sor, ezúttal Harkányban, 
Pécsen és Pilisen.

A MOL Új Európa Alapítványa 
2015-ben 37 civil szervezetnek 
nyújt támogatást a MOL Gyer-
mekgyógyító Programban több 
mint 47 millió Ft értékben. A 
támogatottak élmény- és művé-
szetterápiás foglakozásokat való-
sítanak meg beteg, fogyatékkal élő 
vagy veszélyeztetett gyermekek és 
fiatalok számára. 

A MOL Gyermekgyógyító Prog-
ram olyan nonprofit szervezeteket 
támogat, amelyek krónikus beteg-
ségben szenvedő, fogyatékkal élő 
gyerekek, vagy a lelki egészség 
szempontjából rizikócsoportba so-
rolható gyermekek és serdülők 
pszicho-szociális rehabilitációjával 
foglalkoznak. A pályázat keretében 
a szervezetek élmény- és művé-
szetterápiás programjaikhoz nyer-
hetnek támogatást.

2015-ben a meghirdetett felhí-
vásra összesen 113 pályázat ér-
kezett be. Közülük 37 szervezet 
kapott támogatást több mint 47 
millió forint értékben. A pályázatok 
értékelése két fordulóban történt. A 
szakmai előszűrést követően a 
pályázatokat zsűri bírálta el, amely-
nek Erős Antónia, az Egy csepp 
figyelem Alapítvány létrehozója, 
dr. Máté Zoltán, a SE Transz-
plantációs Klinikájának igazgatója, 
Pálmai Katalin,  a Heim Pál 
Gyermekkórház klinikai szak-

pszichológusa és pszichotera-
peutája és dr. Tulassay Tivadar az 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
gyermekorvosa, akadémikus, egye-
temi tanár voltak a tagjai.

A Magyar Művészetterápiás Tár-
saság Szivárvány játék címmel 
ingyenes, komplex-művészeti sze-
mélyiségfejlesztő és tanulás segítő 
foglalkozásokat indít  alsó tago-
zatos gyermekek számára.

A csoportfoglalkozásokon zené-
vel, játékkal alkotással fejlődnek a 
sikeres tanuláshoz szükséges rész-
képességek, mind pedig megnő az 
önbizalom, javul az énkép, az ér-
zelemkifejezés és a szociális kész-
ségek.

Fő cél az érintett gyermekek szá-
mára terápiás, elfogadó csoportot 
létrehozni, ahol tét nélkül tanul-
hatják meg értelmezni önmaguk és a 
közösség jelzéseit,

Kifejezni és irányítani verbálisan 
és nonverbálisan, alkotási folya-
matokon, dramatikus játékokon 
keresztül saját gondolataikat és 
érzelmeiket, és amelyben megta-
pasztalhatják az egymás iránt érzett 
bizalmat és biztonságot.

A projekt időtartama:  2015. 
november 2. - 2016. május 31.

A foglalkozásokat vezetik:
Pécs: Felcser Judit diplomás 

művészetterapeuta
Harkány:  Viola  Orsolya , 

diplomás művészetterapeuta
Pilis: Hajnal Piros
További információ: Dukits 

Dalma Magyar Művészetterápiás 
Társaság elnöke

Telefon: 36-20-806-3058

Színházlátogatás
Októberben a Német Önkor-

mányzat színházlátogatást szer-
vezett Szekszárdra. Lelkes tizen-
nyolc fős csapat indult a művelődési 
ház elől. Ragyogó idő volt ezen a 
napon. Az utazás másfél órája alatt 
elbűvölt bennünket a Mecsek őszi 
színekbe öltözött vidéke. Sok 
klubtársunk erről a vidékről szár-
mazik. Boldogan mutatták meg 
gyermekkori életük helyszíneit.

A szekszárdi német színház 
Coelho darabját játszotta, melynek 
címe: Veronika meg akar halni. A 
darabot hét fiatal színész adta elő.

Sok figyelmet igényelt az elő-
adás, mert a mű tele volt filozofikus 
gondolatokkal. Szünet nélkül a több 
mint két órás játék néhány embert 
megviselt. Modern rendezést lát-
hattunk, bár az eredeti könyvet 
olvasva is találhattunk érdekes-
ségeket.

Mi a célja az ember életének? Hol 
követte el az első emberpár a bű-
nüket? Legfőképp miért?

Miért akar egy fiatal nő véget 
vetni az életének? Megmenekül-e? 
(A végén kiderül, hogy életben ma-
rad: orvosa kezelése által)

Volt, akinek tetszett a darab és 
olyan is, akinek nem...

Mindenesetre kis csapatunk ismét 
jól érezte magát.

Hári Éva
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Jeles napok decemberben
Advent: Az egyházi év kezdete, a 

karácsonyi előkészület 4 hetes 
időszaka. Szent András napját 
követő vasárnappal kezdődik. 
Eredete az V-VI. századra nyúlik 
vissza. Régen éjféli harangzúgók 
jelezték kezdetét, egyben az egyházi 
év megnyitása is. Egykoron a val-
lásos emberek szigorú böjtöt tartot-
tak, hajnali misékre jártak.

Adventi hiedelmek, babonák: az 
eladósorban lévő lány a hajnali 
misére való első harangozáskor a 
harang köteléből 3 darabot tépett, 
amit aztán a hajfonó pántlikában 
hordott, hogy a farsangkor sok 
kísérője legyen,

Az Alföldön a hajnali misére való 
harangozáskor a lányok mézet vagy 
cukrot ettek, hogy ettől édes legyen 
a nyelvük, s mielőbb férjet „édes-
gessenek” maguknak.

Erdélyben a hajnali mise alatt az 
ajtókat, ablakokat zárva kellett tar-
tani, mert a boszorkányok ilyenkor 
állati alakot öltenek, s mindenhova 
megpróbálnak bejutni és rontást 
okozni.

December 4. Borbála napja: Kis-
Ázsiában élt, keresztény hitéért 
mártírhalált halt. A bányászok, 
tüzérek, várak védőszentje. Régen a 
hajadonok is pártfogójuknak tekin-
tették, mert ha az e napon vízbe tett 
cseresznyeág karácsonyra kivi-
rágzott, az házasságot jelentett.

Tiltott dolog volt e napon a fonás, 
a varrás, a söprés. A női vendég nem 
hozott szerencsét a házra. A boszor-
kányok a hagyomány szerint ezen a 
napon szerezték meg a rontáshoz 
szükséges ruhadarabokat, így tilos 
volt a ruhát kint hagyni. Aján-
dékozni és bármit kölcsönadni is 
tiltott volt, mert az elvinné a sze-
rencsét a háztól.

December 6. Szent Miklós napja: 
Szent Miklós püspök emléknapja, 
aki a IV. században élt a kisázsiai 
Myra városában. A pékek, gabo-
nakereskedők, diákok, eladólányok, 
révészek, vízimolnárok, polgárvá-
rosok pártfogója. Segítette a nincs-

teleneket, a szegényeket, egy legen-
da szerint a nyitott ablakon át ara-
nyakat dobott be három hajadonnak, 
akik ennek köszönhetően tisz-
tességesen férjhez mentek.

Innen ered a mai napig a szokás, 
hogy a gyerekek kiteszik a megtisz-
tított cipőjüket az ablakba, s várják a 
Mikulás bácsit (a Mikulás szó a 
Miklós név szlovák megfelelője, 
amely a XIX. században került át a 
köznyelvbe), aki piros ruhába 
öltözve, fején süveggel, hátán put-
tonnyal járja az országot-világot és 
megajándékozza a „jó gyerekeket”.

Az időjárással kapcsolatos hie-
delmek szerint ilyenkor már hava-
zik, mire azt mondják: Miklós meg-
rázta a szakállát, melyből a kará-
csonyi időjárásra következtettek.

December 13. Luca napja: Szent 
Luca mártírhalált halt a hitéért. A 
néphit szerint a szembetegségben 
szenvedők, a varrónők és a bűnbánó 
utcanők védőszentje. Az év legrö-
videbb napja: „Szent Lucának híres 
napja a napot rövidre szabja.” 
Egyben a téli napforduló kezdő-
napja. Ehhez a naphoz kapcsolódó 
hiedelmek: például a férj- és 
házasságjóslás, halál- és beteg-
jóslás, termésjóslás, időjárásjóslás. 
E napon kezdték el faragni a Luca 
székét 9 féle fából: kökény, boróka, 
jávor, körte, akác, jegenyefenyő, 
rózsa, som, cser, amelyet kará-
csonyig be kellett fejezni, úgy, hogy 
minden nap csupán 1-1 műveletet 
lehetett rajta elvégezni. Karácsony 
este elvitték az éjféli misére, készí-
tője ráállva megláthatta, kik a falu 
boszorkányai. Sok helyütt sütöttek e 
napon (sokfelé még ma is) luc-
pogácsát, amibe tollat, pénzt rej-
tettek el. A hajadonok gombócokat 
főztek, minden gombócba bele-
tettek egy férfinevet, s amelyik 
elsőnek jött a víz tetejére, az lett az 
illető férjének neve. A gazdaasz-
szonyok egy marék búzát kis tá-
nyérokra tettek, locsolták, és a búza 
karácsonyesti állapotából követ-
keztettek a jövő évi termésre.

Könyvajánló
"Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy királyfi… Egész nap az 
utcákat járta, és amikor ráköszöntek 
az emberek, nagyot sóhajtott, s csak 
annyit mondott: Ó, ha tudnátok, 
milyen nagy az én bánatom!"
Volt egyszer egy bánatos királyfi. 
Ez a királyfi egy nap két holló – 
Gondolkodó és Emlékező – társa-
ságában felkerekedett, hogy beba-
rangolja a világot, és a föld mada-
rainak példáján megtanuljon gon-
dolkodni és emlékezni – emlékezni 
mindarra, ami még az ő születése 
előtt, a világ keletkezése táján le-
zajlott. Ezért aztán felült az egyik 
holló hátára, és végiglátogatták a 
madarakat, akiknek erényei, jól 
bevált életstratégiái a Királyfi 
számára  örök tanulságokkal 
szolgálhattak. Egyvalamire mégis 
képtelen volt visszaemlékezni, és 
ettől volt olyan szomorú. Arra, hogy 
hol volt ő, mielőtt megszületett.
Boldizsár Ildikó mesekutató és 
mesepedagógus Szegedi Katalin 
illusztrációival megjelenő új kötete 
a 2009-ben megjelent Királylány 
születik "fiús" párja. Szemben a 
Királylány otthonosságot, bizton-
ságot sugalló világával a Királyfi 
születik mitikus hangulatú ere-
detmese, az elfeledett, ám emlé-
keink mélyén mégis továbbélő kö-
zös múlt keresésének kalandos tör-
ténete.
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Közvilágítási kábelcsere
A Kossuth utcában megkezdődött 

a közvilágítási kábelek cseréje. Az 
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózat 
Zrt. azért döntött a rekonstrukció 
mellett, mert több alkalommal 
történt az elmúlt időszakban meg-
hibásodás a közvilágítás áramel-
látását biztosító földkábel szaka-
szon. A közvilágítás zavartalansága 
érdekében az E.ON még az idén 
megvalósítja a beruházást.

A 32 millió forintos összköltségű 
rekonstrukció során 1150 méter 
hosszúságú szakaszon, a Petőfi utca 
kereszteződéstől az Ady Endre utcai 
kereszteződésig terjedő szakaszon 
cserélik ki a földben húzódó ká-
beleket.

A munkavégzés szakaszosan tör-
ténik. Egyszerre csak egy kisebb 
területen történik meg a bontás, a 
szükséges munkavégzés, majd az 
egyes kiásott szakaszokat a kábel-
fektetést követően visszatemetik, a 
burkolatot helyreállítják a szakem-
berek. Ezt követően ugyanígy 
folytatódik a munka az újabb sza-
kaszokon, annak érdekében, hogy a 
fejlesztés a lehető legkevésbé korlá-
tozza az utca napi fogalmát.

A munkálatok ideje alatt fél-
pályás útlezárásra, sebesség-
korlátozásra kell számítaniuk az 
arra autózóknak. A földkábelek 
cseréjét várhatóan december 11-én 
fejezik be a szakemberek. Eddig a 
határidőig gondoskodnak a kör-
nyezet rendezéséről, a burkolatok 
helyreállításáról, a megbontott 
füves, világos területek rendezé-
séről is - az eredeti állapotnak 
megfelelően.

Ügyfelei türelmét, támogatását 
kéri a társaság. A munkálatok célja, 
hogy az elérhető minimálisra 
szorítsa az esetleges közvilágítási 
hibákat az adott területen.

Túl a négyszázötvenezren

A városba rendszeresen visszatérő házaspár lett a fürdő 450 000. 

látogatója, akik számára Remmert Ferenc alpolgármester és Hegyi 

Ákos vezérigazgató ajándékcsomag adott át ebből az alkalomból.

November 21-én testvéri együtt-
működés keretében Palkonyára 
utaztunk. A délutáni időben közös 
istentiszteleten vettünk részt bará-
tainkkal. Nemzetiségi társaink 
láttak most vendégül bennünket, pár 
nappal előtte ők voltak nálunk Har-
kányban. Ezen a vacsoraesten nem 
csak velük, hanem az ország másik 
részéről érkezett hercegkúti tár-
sainkkal is találkozhattunk.

Finom ebéddel: babgulyással - 
melyet Ancsa főzött (isteni finom 
volt!) – és a palkonyaiak által készí-
tett káposztás gőzgombóccal – 
eredeti sváb étel -, rengeteg süte-
ménnyel vendégeltük meg őket.

Most ezt a látogatást viszonoztuk. 
Este mi is megkóstolhattuk a finom 
ételeket a vacsorán. Jókedv, közös 
éneklés, borkóstolás, kiváló han-
gulat jellemezte ezt a napot is.

Hári Éva

Palkonyai 
búcsú

Vásárok 
decemberben a 

művelődési házban

7. Vegyesvásár

8. Magdi turi

9. Míg Miklós turi

14. Vegyesvásár

15. Magdi turi

16. Vegyesvásár

21. Vegyesvásár
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Felhívás
Tisztelt harkányi lakosok!
Mint bizonyára értesültek róla, a 

környékünkön is dolgoznak rend-
fenntartók.

Annak ellenére, hogy azt hallot-
tuk, hogy nem szenvednek semmi-
ben hiányt, szeretnénk segíteni, és 
gyűjtést szervezünk.

Amit kérnénk:
Élelmiszerek: májkrém, kon-

zervek, szeletelt kenyér, száraz 
szalámi, kávé, tea, tartós tej, cukor, 
citromlé, zöldségek, gyümölcsök, 
kekszek, csokik, amik a zsebbe 
férnek.

Papíráruk: papír zsebkendő, wc 
papír, törlőkendő. Hölgyekre való 
tekintettel női dolgok.

Innivaló: ásványvíz, energiaital, 
üdítő.

Egyéb:  szájmaszk,  kézfer-
tőtlenítő (zsebben elférő), szemetes 
zsák.

Gyógyszerek, vitaminok, ameny-
nyiben valaki tud ebben segíteni!

Gyűjtőpontunk:
7815 Harkány, Kossuth L. utca, 

Tourinform iroda
Nyitva:
Hétköznap: 8.00 – 16.00 óráig

Minden felajánlást nagyon szé-
pen köszönünk! További infor-
mációk a Facebookon:

„Segítség a határon dolgozóknak 
CIMIC” nevű csoportban.

Márton-nap az óvodában

A jeles nap délelőttjén a helyi német 

nemzetiségi csoport vezetőhelyettese, 

Somogyi László az általános iskola prog-

ramját látogatta meg. Az iskola tanulói több 

napon át adtak érdekes programokat. Volt 

tánc, zene, aktuális témához illő faliújság, 

rövid műsor. Délután a nemzetiségi ön-

kormányzat vezetői, képviselői és tagsága 

az óvodába látogatott el. A Márton-napi 

ünnep a német nemzetiségi óvodáscsoport 

megmozdulása is egyben. Népviseletbe 

öltözött óvónénik, óvodavezető és önkor-

mányzati elnök, Hazenauerné Staub Erika 

– szintén nemzetiségi ruhában – köszön-

tötték az egybegyűlteket.

Az óvoda vezetője, Hauptmann Ágnes a 

következő szavakkal köszöntötte a meg-

jelenteket: „A hagyományosan megren-

dezett Márton nap a német nemzetiségi 

csoport egyik legfontosabb, legszámot-

tevőbb ünnepe, hiszen ilyenkor tudnak 

megmutatni valamit magukból, a német 

nemzetiségi kultúrából, a német kisebbség 

életéből, múltjából és jövőjéből.

Szeretném megköszönni mindazoknak a 

családoknak, óvodai dolgozóknak, 

valamint a településünkön élő német ajkú 

embereknek,  a  német  nemzetiségi 

önkormányzat tagjainak, hogy fölvállalják 

identitásukat, ápolják a hagyományaikat, 

átörökítik szokásaikat, a múlt értékeit, 

közösségeket hoznak létre és örömmel, 

meggyőződésből tevékenykednek, teszik a 

dolgukat. Ezáltal nem engedik feledésbe 

me-rülni egy nemzetiség életformáját és 

építik a jövőt. Sok sikert kívánok ehhez!” 

Az intézményvezető szavait egy idézettel 

zárta: "Magyar vagyok, svábnak születtem. 

Svábul tanított imádkozni anyám és sze-

retni téged édes magyar hazám."

A megnyitón a kis óvodások énekét az 

iskola zenekara követte, Nagy Gyula ve-

zetésével több számot adtak elő a szorgal-

mas diákok. 

Az est közeledtével az ovisok, szülők, 

látogatók hagyományos lámpás felvo-

nulásra indultak. A nap az intézmény ud-

varán máglyagyújtással zárult.



6

2015. november

Köszönjük szépen a magas 
színvonalú, minden részletre 
kiterjedő tárlatvezetést, további 
sok sikereket kívánunk az 
alkotónak!

F e l e d h e t e t l e n 
élményben volt részünk. 
Nagyon szépek a képek.

Több, mint 56 millió forintból újult meg a város egészségháza, melynek 
keretében nem csak a nyílászárók cseréjére, hanem külső 
hőszigetelésre is sor került. A felújítás pályázati forrásból valósult meg.

Könyvajánló

Amikor az ember gyermeke iskolába 
megy, hajlamos túlzottan aggódni érte. 
Én legalábbis így rajtam. Legszíve-
sebben beültem volna a lányom melle a 
padba, hogy segítsek neki eligazodni 
ebben a titokzatos világban. Aztán 
végül nem ültem be melle (el sem 
fértem volna rendesen), de úgy érez-
tem, lenne néhány gondolat, melyet 
szívesen megírnék erről a varázslatos 
és kalandos élethelyzetről. Ezt a né-
hány gondolatot tartalmazza az Isko-
lások kézikönyve, mely nem más, mint 
egy kedves és humoros útmutató első 
osztályosoknak. Legnagyobb örömöm-
re a könyvet Pásztohy Panka színes és 
derűs képei díszítik, melyek nemcsak 
az iskolát mutatják be részletesen, de 
gyöngéd humoruk segít az iskola-
kezdéssel kapcsolatos félelmek felol-
dásában is.

Bejegyzések a 
vendégkönyvből
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Ősztől már lézerrel is 
enyhíthető a fájdalom

2015 a nagy fejlesztések és 
változások éve volt a Harkányi 
Gyógy- és Strandfürdőben, ahol 
nemcsak több medence felújítására 
került sor, hanem a szolgáltatások 
listáját is frissítette a vezetőség. Az 
egyik legfontosabb újdonság a lé-
zerterápiás kezelés bevezetése, a-
mely a fájdalmak enyhítésében lesz 
a vendégek segítségére.

Néhány éven belül az ország 
egyik legmodernebb gyógyászati 
részlegével rendelkező fürdőjévé 
válhat a Harkányi Gyógy- és 
Strandfürdő, amely folyamatosan 
fejleszti eszközparkját ezen a 
területen. Idén az elektroterápia 
terén a legmodernebb gépeket 
szerezték be, és ennek köszön-
hetően új szolgáltatásként épül be a 
gyógyhely portfóliójába a lézer-
terápia az ultrahang-, a BEMER- és 
a mágnes kezelések mellett.

A gyógyfürdőben így már hasz-
nálatba lehet venni azt a nagy 
intenzitású lézerterápiás eszközt, 

amely a gyógyszer- és fájdalom-
mentes terápiák egyik legmo-
dernebb gépe. Segíti a sejtszintű 
regenerációt, fájdalomcsillapító és 
anyagcsere-stimulációs hatása van, 
ezekkel együtt pedig szövetgyó-
gyulási hatást vált ki. A kezelést 
derékfájdalmakra, nyaki és váll-
fájdalmakra, teniszkönyökre, ínhü-
velygyulladásra, valamint sport-
sérülésekre ajánlják. Mindössze 10 
percet igényel alkalmanként, és 4-8 
kezelés esetén már egyértelmű 
rehabilitációs eredményekről lehet 
beszélni. A szakorvosi konzultáció 
után igénybe vehető lézerterápiás 
kezelés a felírás napján azonnal 
meg-kezdhető, várólista nélkül. 
OEP-támogatással  mozgásszervi 
betegségek esetén komplex kezelés  
keretében lehet igénybe venni.

A folyamatosan megújuló Har-
kányi Gyógy- és Strandfürdő 
sikeres évet tudhat maga mögött, 
hiszen a sok fejlesztés vonzó desz-
tinációvá tette a létesítményt.

Előadások a gyógyfürdőben

Egy fiatal bűvész varázslatos trükkjeit, illetve Stubendek Katalin és 
Götz Attila a Pécsi Nemzeti Színház művészeinek operett előadását is 
megtekinthették a vendégek a fürdő márványcsarnokában rendezett 
programok során.

Adventi 
koncert

A Patróna Egyesület idén de-
cember 10-én, 17.30 órakor a 
református templomban tartja 
hagyományos adventi koncertjét. A 
rendezvény célja a hátrányos 
helyzetű tehetséges tanulók támo-
gatása.

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket és kérjük, hogy 300 Ft-os 
támogatójegyeik megvásárlásával 
segítsék munkánkat.

Köszönettel: Patróna Egyesület 

Disznótoros 
idén is

Hagyományos rendezvényünk 
ezúttal sem maradhatott el. Bará-
tainknál reggel kezdődött a „disznó-
vágás”. Megszokott csapat szünte-
lenül dolgozott, ízlelt, főzött, kóstolt. A 
férfiak ügyesen, összeszokva dol-
goztak. Főtt az abálandó anyag az 
üstben, darálták a kolbásznak valót, 
sült a töpörtyű, készült a hurka. 

A közös ebédelés alatt már a han-
gulat is fokozódott. Ezután következett 
a legjobb dolog: a kolbász és a hurka 
töltése. Az asszonyok szorgalmasan 
készítették a töltött káposztát. Sokan 
ismét finom süteményeket sütöttek. 
Este a művelődési házban volt a közös 
vacsora. Minden nagyon finom volt.

Az egész napos munkának meglett 
az eredménye: nemcsak jót ettünk, 
hanem őriztük a hagyományokat is. Jól 
éreztük magunkat mindannyian. Úgy 
érzem, egyre jobban összetart a társa-
ság. Szeretném, ha még többet lennénk 
ezután együtt.

Hári Éva
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Karácsony közeleg...
Már október végén megjelennek 

a boltokban a téli ünnepkör díszei, 
kellékei. Tudjuk, a kereskedelmi 
fogás csábításai ezek. Szaloncuk-
rok, kiscsizmák, Mikulások, vir-
gácsok, játékok sokaságaitól ros-
kadoznak a pultok. A karácsonyi 
díszek, girlandok, játékok kínála-
tából nincs hiány. Hamarosan min-
denki megtalálhatja a pénztárcá-
jának megfelelő ajándékot.

Az előrelátó ember nem vár az 
utolsó pillanatig, előre tervez. So-
kan tudatosan, év közben beszerzik 
a dolgokat. Kipuhatolja családtagjai 
vágyait, finoman érdeklődik az áhí-
tott dolog iránt, és igyekszik telje-
síteni azt.

Aki szeret olvasni, annak jó aján-
dék a könyv. Gyermekeknek hasz-
nosak a képességfejlesztő füzetek, 
játékok. Biztos nyerő a jó társas-
játék, sakktábla készlet, logikai 
kártyák. Biztosan minden gyerek 
szereti az összerakható Lego já-
tékot. Kislányok babái mellé aján-
lom az öltöztethető papír babákat, 
kifestőket, gyöngyfűzőket. A kivág-
ható papír makettek összerakásában 
az egész család részt vehet. A plüss 
figurák, kulcstartók, iskolai kiegé-
szítők is szerezhetnek örömet. Aki 
szeret varrni, textil játékokkal ked-
veskedhet. A megunt farmer anya-
gából rengeteg dolog készíthető. 
Akár szerszámos kötény férfiaknak, 
összekötő szőnyeg, falvédő, edény-
fogó nőknek. Készíthetünk egyedi 
könyvborítót is. Aki szeret kötni, 
horgolni, egyszerű, szép kará-
csonyfadíszt varázsolhat rövid idő 
alatt.

Advent heteiben együtt lehetünk 
családtagjainkkal. Díszítsük a 
lakást, készítsünk finom mézes 
sütiket a gyerekekkel. A saját 
készítésű adventi koszorú szerintem 
sokkal szebb a többinél. Előre 
elkészíthető az ajándék- és ültető 
kártya. Gyakorolhatjuk közösen a 
különböző szalvétahajtogatási 

technikákat. Az ablakokra kerülhet 
papír és üvegmatrica dísz, melyet 
mi készítünk el. Az ajtódísz sokféle 
megoldásaival jelzi az ünnep kö-
zeledtét.

Sokan a várakozás ideje alatt 
különböző kültéri égőkkel vilá-
gítják meg házukat, udvarukat. Jó 
esténként sétálni és látni a fényeket.

Persze szépül községünk is kará-
csony környékén. Közös kará-
csonyfa a főtéren, utcai hangulat-
világítás jelzi az ünnepvárást. 
Milyen jó lenne, ha lehetne venni a 
közösségi épületeknél sült gesz-
tenyét, friss pattogatott kukoricát, 
illatos forralt bort, mézes sütemé-
nyeket, puszedlit! 

Miért csak a nagyvárosi ember 
kiváltsága ez?

Valószínűleg advent négy va-
sárnapján az idén is lesz kulturális 
rendezvény. Iskolások, zenészek, 
nemzetiségi önkormányzatok sze-
repelnek évek óta már ilyenkor. Az 
általános iskola ünnepi karácsonyi 
műsora felemelő látványt nyújt 
évente. Szeretném, ha minél több 
ember látná élőben. Aki ezt nem 
teheti meg, nagy valószínűséggel 
megnézheti majd a helyi tévében.

És az ünnep előtti napokban 
közös énekléssel várja a Harka 
Dalkör, a horvát és német önkor-
mányzat a lakosokat. 

Talán az idén megint egy kicsivel 
többen leszünk ekkor. A hagyomány 
szerint a kis ünnepség után a 
művelődési házban beszélgetésre 
gyűlik össze a nép.

Ezzel a szép Wass Albert verssel 
kívánok mindenkinek szép ünne-
peket és nagyon boldog új eszten-
dőt!

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyerekek,
hogy emberek lehessetek!

Hári Éva

Könyvajánló

Kr. e. 776-ban rendezték meg az első 
pánhellén játékokat Olümpiában, ak-
kora sikert aratva ezzel, hogy Krisztus 
után 393-ig, a játékok betiltásáig 
követték egymást a rendezvények. De 
vajon miért tiltották be őket? És azután 
hogyan és miért elevenítették fel 1500 
évvel később, és miért játékról be-
szélünk, nem pedig sportról?

A könyv újfajta módon nyújt be-
tekintést a sport történetébe. Az ifjú V. 
Károly császárt például szenvedélyes 
teniszezőként mutatja be, az angol VIII. 
Henriket fanatikus sportrajongóként, a 
modern fizika megalapítóját, Isaac 
Newtont pedig aktív bokszolóként. 
Megtudhatjuk, hogy a reneszánsz 
kultúra hozta magával a nagy sport-
létesítmények építését, ugyanis a Medi-
ciek Firenzéjében a calcio, azaz a lab-
darúgás nézők tízezreit vonta bűvkö-
rébe.

Szórakoztatóan és egyszersmind 
történelmileg megalapozottan tárgyal a 
szerző olyan kérdéseket, hogy mi is a 
sport valójában. Miért tartozik bele a 
toronyugrás, a zsákban futás meg miért 
nem? Mi a helyzet a bikaviadalokkal 
vagy a motorsporttal? Hogyan tett szert 
a labdarúgás akkora népszerűségre, és 
hogyan hat egymásra a sport és a 
politika? Egy bizonyos: a sport kultúr-
története nem csak a sportrajongókat 
fogja lebilincselni.
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Készülődés a karácsonyra

Advent = Eljövetel = Várakozás
Advent első vasárnapján Jeremiás 

próféta vigasztaló szózatát halljuk, 
hogy Isten egész biztosan teljesíti 
ígéretét, hogy elküldi a Szabadítót. 
Hitünk egyik nagy kihívása, hogy 
merjünk hinni Isten ígéretében. 

Advent a karácsonyra való előké-
szület időszaka. Egyrészt visszaem-
lékezés Urunk születésére (az első 
eljövetelére), ugyanakkor felhívás 
arra, hogy készüljünk a második 
eljövetelére, ami halálunk pilla-
natában következik be. Az adventi 
Isten – várás ebben a kettős dina-
mizmus jegyében történik: Az Úr jön 
felénk, és mi megyünk az Úr felé.

Sajnos nagy kísértés számunkra, 
hogy úgy rendezzük be az életünket, 
mintha Isten nem létezne, vagy ha 
létezik is, olyannak képzeljük el, 
akihez kevés közünk van a minden-
napi életben, és akinek nem tarto-
zunk felelősséggel. Boldogságunkat 
itt a földünk a jólétben és a földi 
örömökben keressük. Természetesen 
erre szükségünk van, hogy jól 
érezzük magunkat itt a földön, de 
nem elegendő ahhoz, hogy elnyerjük 
bűneink bocsánatát és az örök élet 
ígéretét. Ehhez Istenre van szük-
ségünk. Az Advent arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy Isten hű marad 

ígéreteihez, nekünk csak kis türe-
lemre van szükségünk, hogy kivár-
juk az ő idejét.

Adventi hitünk egyik alappillére 
az Isten ígéreteire való támaszkodás 
bátorsága. Az ígéret azt is magába 
foglalja, hogy az még nem valósult 
meg, ezért bátorság kell ahhoz, hogy 
Istenre merjük bízni az életünket. A 
keresztény élet titka ez az örökös 
feszültség, az ígéret és a beteljesedés 
között, valamint az Advent és a 
karácsony között. Advent bíztatás és 
kihívás: Isten minden nap érkezik, 
néha csendesen, néha meglepe-
tésszerűen, de nem késik. Tőlünk 
csak azt várja, hogy nyitott lélekkel 
várjuk és fogadjuk őt. Advent nem 
passzív, hanem aktív Isten-várás. 
Isten nem dobálózik az ígéretekkel, 
hanem beteljesíti azo-kat. Ez a mi 
reményünk és örömünk. Remény 
nélkül nincs élet és nincs jövő sem.

Az adventi idő fontos üzenetre 
serkent: virrasztásra, várakozásra, 
aminek legfőbb eleme a készülődés. 
Vigyázzunk arra, hogy el ne tom-
puljon a szívünk, és meg ne kérge-
sedjen a lelkünk. Mert csak rajtunk 
múlik, hogy megszületik-e bennünk, 
szállást vehet-e az életünkben, hogy 
új emberré lehessünk.

Ronta László esperes-plébános

Szentmisék rendje az 
Adventi időben:
Hétfő, kedd, szerda: reggel 6.00 
órakor Rorate
Csütörtök, péntek, szombat: 
17.00 órakor
Vasárnap: 10.30 Ünnepi szentmise 
gyertyagyújtással
Advent 3. Vasárnapján az I. T. B. 
együttes (Iváncsits Tamás és Ba-
rátai) tart koncertet a szentmise 
elején.

Ady Endre

Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak, 

Holnap harangoznak, 

Holnapután az angyalok 

Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent 

Nagyosan dicsérni, 

De én még kisfiú vagyok, 

Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére 

Mégis csak kiállok, 

De boldogok a pásztorok 

S a három királyok.

Én is mennék, mennék, 

Énekelni mennék, 

Nagyok között kis Jézusért 

Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban 

Százszor bepiszkolnám, 

Csak az Úrnak szerelmemet 

Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én 

Gyermek hittel, bátran 

1883 

Csúf karácsonyában.)
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„Őrjárat” 24

 Az „Őrjárat” továbbképző 
konferenciákon a különböző kli-
nikai diszciplinák és a rehabilitáció 
határterületeinek egymásba érő 
közös mezsgyéje mentén kivá-
lasztott témák megbeszélésére kerül 
sor tudományos ülések keretében az 
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális 
Medicina Magyarországi Társa-
sága, az orvosegyetemek vagy or-
szágos intézetek illetve az ország 
bármelyik részében lévő rehabi-
litációs osztály vagy szakkórház 
közös szervezésében.

A 2014. őszétől a megújult rend-
szerben működő Őrjárat rendez-
vény harmadik állomása a Harkányi 
Gyógyfürdőkórházban került meg-
rendezése 2015. november 13-án, 
pénteken „Alvási apnoe kapcsolata 
kardio-pulmonális funkciózava-
rokkal" címmel a Pécsi Tudomány-
egyetemmel kollaborációban.

Magyar 
Egészségügyi 
Szakdolgozói 
Kamara 
díjazottjai

2015-ben a MESZK három 
kollégánkat is szakmai díjjal ju-
talmazta: Balogh Nikolett (mi-
nőségirányítás), Hetesi Csilla 
(főnővér) és Karászi Anikó (ápo-
lási igazgató helyettes). Ezúton 
gratulálunk nekik!

Psoriasis – Pikkelysömör 
Világnap

2015. október 30-án, pénteken a barcsi–kaposvári és a harkányi 
pszoriázis klubok a Magyarországi Pszoriázis Klubok Egyesületével 
közösen a Psoriasis Világnap alkalmából nyílt klubnapot szervezett. A 
rendezvény Barcson került megrendezésre, ahol a szakmai ismeretek 
bővítése mellett a felfrissülésre is lehetőség adódott.

 A barcsi Szociális Központ nagytermében orvosi tapasztalatokról számol 
be dr. Varga Tamás. Petes Tamás a pszoriázis betegszervezetek – és klubok 
szerepéről, Schmidegné Ujvári Edit a világnapról tartott előadást, míg az 
ÁNTSZ helyi munkatársa ingyenes méréseket végzett.

IV. Harkányi Psoriasis 
Konferencia

2 0 1 5 .  o k t ó b e r é b e n  k e r ü l t 
megrendezésre a IV. Harkányi 
Psoriasis Konferencia és Országos 
B e t e g t a l á l k o z ó ,  a m e l y e t  a 
Batthyány-Than Alapítvány és a 
Zsigmondy Vilmos Harkányi 
Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft. 
közösen szervezett.

A továbbképzésen bőrgyógyász, 
mozgásszervi és kapcsolódó társ-
szakmák szakorvosai és szak-
emberei ismertették a pikkelysömör 
kezelési lehetőségeit, valamint saját 
szakmájuk szemszögéből mutatták 

be, miként látják a psoriasisos 
betegekkel kapcsolatos prob-
lémákat.

Az eseményt az intézmény 
főigazgatója, dr. Péter Iván Antal 
nyitotta meg, fővédnöke Prof. Dr. 
Gyulai Rolland, klinikaigazgató, 
tanszékvezető egyetemi tanár volt.
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Képek a XI. Harkányi 
Szabadegyetem programjaiból

Balog Zoltán miniszter - Böjte Csaba szerzetes előadása - Sebő Ferenc

Látogatóban 
jártak

Sikeres pályázatnak köszönhe-
tően többek között Dunaszent-
miklóson (Niklo), járt a város nem-
zetiségi önkormányzata. A szíves 
vendéglátást az alábbi levélben 
köszönték meg.

Tisztelt Dunaszentmiklósi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat!

Visszapillantani a múltba, felvá-
zolni a jövőt, megismerni orszá-
gunkat belül délről északra, ke-
letről nyugatra, mind a négy égtáj 
alatt élő német nemzetiségieket, a  
svábok  jelen életét, mely a múltból 
táplálkozik, a jelenét  nehezen, de 
megtartja, hogy a jövője  a felnövő 
új generációnak biztosítva legyen.

Ez utóbbi egyike azon tulajdon-
ságoknak, mely svábságunk egé-
szére jellemző!

Ezt láttuk, tapasztaltuk mi har-
kányiak Önöknél. Irigylésre méltó 
az Önök nemzetiségi élete. Láttuk, 
hogyan vigyáznak az örökségükre,
azt megbecsülik és féltve őrzik. 
Hagyományaikat ápolják, a szo-
kásaikat sok tekintetben  naponta, 
most is megélik és fenntartják, hogy
legyen majd mit átadni a jövőnek!

Gratulálunk  mindehhez és kí-
vánunk további  jó munkát, sike-
rekben gazdag közösségi életet!

Köszönetet mond a harkányi 
svábok 20 fős csoportja, annak 
reményében, hogy 2016-os évben 
viszontlátogatásban lesz részünk!
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Idén is megrendezésre került - immár 13. alkalommal - a horvát est a 
művelődési házban, melyen többek mellett pódiumra lépett a helyi 
horvát nemzetiségi önkormányzat énekkara is.

Aláírásgyűjtés 
Harkányban is

A városban is gyűjtötték az 
aláírásokat a kötelező betelepítési 
kvótarendszer ellen.

Mint ismeretes, a gyűjtések alap-
ján az országgyűlés megszavazta 
annak lehetőségét, hogy a kormány 
az unió bíróságához fordulhasson a 
felülvizsgálat miatt. A döntésről 
természetesen beszámolunk...

Új járda a 
Hunyadi 
utcában

A jövőben már nem kell az út-
testen közlekedniük a környéken 
lakóknak. Az új járda főként a 
kisgyermekes családok számára 
jelent könnyítést.

KÖZLEMÉNY
A művelődési ház korszerűsítési 

munkálatai miatt a
játszóház

várhatóan december második 
hetétől fogadja az érdeklődőket!

Együttműködési megállapodás

November 14-én együttműködési megállapodást kötött a helyi és a hercegkúti német 
nemzetiségi önkormányzat a művelődési házban. A találkozóról mindent elárul a vendégek 
levele, melyet alább közlünk.

„Kedves Gizike!

A hercegkúti csoport nevében szeretném újból megköszönni a szíves vendéglátást. 
Tolmácsold köszönetünket még egyszer mindenkinek, aki tevékenyen részt vállalt 
fogadásunkban. Az ízek, a borok, kedvességetek lenyűgözött mindenkit. A fotókon is látszik, 
milyen felszabadult volt mindenki, egymás kölcsönös megismerése volt a cél, habár kis időt 
töltöttünk egymással a sváb mentalitás közelebb hozta egymáshoz közösségeinket. 
Felejthetetlen  ez számunkra. Remélem barátságunkat, együttműködésünket tovább 
bővíthetjük majd.”
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Galambkiállítás

Galamb- és díszmadár kiállításra 
került sor november közepén a 
városi sportcsarnokban a Mecsek 
Galamb- és Kisállattenyésztő Egye-
sület rendezésében.

Az idei, versennyel egybekötött 
tárlaton a vándorserleget Müller Jó-
zsef pápai tenyésztő (képünkön) 
nyerte el.

Elismerés

A város megye II-es felnőtt és 
megye I-es öregfiúk labdarúgó 
csapata lett az elmúlt hónap 
legsportszerűbb  együttese a 
megyei szövetség értékelése alap-
ján.

Cselgáncs és asztalitenisz az 
általános iskolában

A Legyen a sport a tied elnevezésű országos program keretében előbb 
judo és pingpong bemutatóra került sor november 23-án a város általános 
iskolájának tornatermében, majd a „profik” több mint három órán keresztül 
közös foglalkozáson vettek részt az intézmény érdeklődő diákjaival.

A cselgáncs azért is érdemel kiemelt figyelmet, mivel a  legfiatalabb 
korosztály országos bajnokságának budapesti döntőjében mindenkit maga 
mögé utasítva a harkányi Molnár Ajsa állhatott fel a dobogó legmagasabb 
fokára. 

39. Tenkes Kupa Sakkverseny

Közel száz résztvevővel - a ha-
zaiak mellett osztrák, orosz, horvát, 
német versenyzőkkel - zajlik az idén 
39. alkalommal megrendezésre ke-
rült Tenkes Kupa Nemzetközi Sakk-

verseny a művelődési házban. A 
megmérettetés főbírója Bóta And-
rás, a megyei sakkszövetség elnöke.

A verseny november 27-én ünne-
pélyes eredményhirdetéssel zárul.
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Kiválóan szerepeltek a Harkányi 
Diáksport Egyesület Úszószak-
osztályának versenyzői a Pécsett 
rendezett III. ANK Halloween Ku-
pán.

Az idei megmérettetésen a város 
ifjú sportolói 21 arany, 12 ezüst és 8 
bronzéremmel gazdagodtak. Íme a 
névsor, a legifjabbaktól kezdve: 
Kuszinger Márton, Maczkó Máté, 
Ábel Gergő, Erszény Petra, Erszény 
Roland, Theisz Katalin, Horváth 
Katalin, Tokai Emma, Benkő 
Krisztián, Staub Roland, Tésenyi 
Máté, Tésenyi Ákos, Weinert 
Ádám, Mester Martin, Libor Máté, 
Várdaróczi Máté, Lukács Botond, 
Nemes János.

Helyezettek, érmesek: Horváth 
Ágnes 50 m gyors és mell 1., hát, 
pillangó második. Krutek Csenge 
50 m gyors, mell, 25 m pillangó 
első, 50 m hát 3. Lukács Luca 50 m 
hát 1., mell és gyors 2., 25 m 
pillangó 2. Tihanyi Patrik 50 m 
gyors, mell, hát 1., pillangó má-
sodik. Hanics Olivér 50 m pillangó 
1., gyors és mell 2. Benkő Viktor 50 
m gyors 4. Sipos Dominik 50 m hát 
és mell, valamint 25 m pillangó 1., 
50 m gyors 3.  Spándli Dominik 25 
m gyors, mell, hát és pillangó első 
helyezés! Kuszinger Áron 25 m 
gyors, hát 2., mell és pillangó 3. 
Fekete Zalán 25 m mell, hát 2., 
gyors 3. Ahmann Bence 25 m gyors, 
pillangó első, mell 3. Reisz Bálint 
25 m gyors, mell, hát első hely, 25 m 
delfin láb 2. Tarlós Eszter 25 m mell, 
hát, delfin láb 4., gyors 5.

A 4 x 25 méteres gyorsváltó – 
Horváth, Sipos, Hanics, Reisz – 
második helyezést ért el. 

Szép sikert értek el az úszók Szlo-
vákiában is!

Összesen 22 éremmel tértek haza 
a harkányi versenyzők a szlovákiai 
Érsekújváron október 24 - 25-én 
kilencedik alkalommal megren-
dezett Delfin Kupáról, akik közül 
Tihanyi Patrik – aki a szlovák 

paralimpiai szövetség meghívására 
vett részt a tornán – egymaga tízet 
szerzett. A fiatal versenyző első 
helyezett lett 100 és 200 méteres 
vegyes, illetve 50 és 100 m-es 
gyorsúszásban, második 50 és 100 
m mellen, 100 pillangón és 400 m 
gyorson, míg éremgyűjteménye 50 
és 100 m háton egy-egy bronzzal 
gyarapodott, tájékoztatta a Harká-
nyi Híreket Nemes János szakosz-
tályvezető.

További érmesek:  Ahmann 

Bence 3. 50 m gyorson, Reisz Bálint 
első 50 m pillangón, 2. 50 m háton és 
gyorson, illetve 200 m vegyesen, 
harmadik 50 m mellen, Spándli 
Dominik második 50 és 100 m 
gyorson, 50 m pillangón és 200 m 
vegyesen, harmadik 50 és 100 m 
mellen.

Sikert sikerre halmoztak a város ifjú úszói

A „sikercsapat”

Az úszószakosztály jótékonysági 
báljának támogatói voltak:
Ametiszt Hotel, Bozsák Edit vállalkozó, 
Buffalo Pizzéria, Bukvics Raif vállal-
kozó, Csuga Hús, Dráva Hotel, Éva 
Cukrászda, Fülemüle Csárda – Villány, 
Harkány SE, HDSE úszó szülők, Horváth 
méz, Hőnyi Melinda, Inerma Kft., Irka - 
Firka Papír Írószer, Ju-Ka Virágüzlet, 
Kager Hotel, Kiss Zsóka vállalkozó, 
Kleopátra drogéria, Krém és Púder 
Szépségműhely, Lemmerné Jáksó Valéria 
vállalkozó, Lídia Hotel, Mix Market, No 
Name, Nagy Zoltán zöldséges, Nimala 
Ékszerüzlet, Ó-malom Kft., Ormánsági 
Halászcsárda – Kémes, Príma Pékség, 
Radovics Szanela vállalkozó, Révész 
Csaba vállalkozó, Robinson étterem, 
Rosé Kisvendéglő, Shea Szalon, Simon 
Csaba vállalkozó, Sólyom Lajos, 
Spengler Szilárd, Szinyei Kerékpár, 
Tenkes Dekor, Tenkes Csárda, Tourin-
form – Harkány, Trapp Bőrdíszmű, Urbán 
István, Viktória cukrászda és kávéház, 
Zilai Ékszer.
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Friss hírek a város asztalitenisz világából
A Harkányfürdő Sportegyesület 

asztalitenisz szakosztálya az idei 
bajnokságban jelenleg a kilencedik 
helyen tanyázik. Szakosztályunk a 
szezonkezdéskor felmérte a megyei 
osztály erősségét és arra az elha-
tározásra jutott, hogy ez az év a 
csapatépítésé. Ennek fényében a 
középmezőny második fele lesz 
elérhető, de esélyt ad minden játé-
kosunknak rutinszerzésre, ami 
hosszú távon biztos alapot fog 
nyújtani egy előkelőbb helyezés 
eléréséhez. További hír, hogy két 
utánpótlás játékosunk is eligazolt 
tőlünk. En-nek oka elsősorban az 
iskolaválasztásban keresendő. 
Hajdu Dániel az Extra ligás csapatot 
is felvonultató PTE PEAC szak-
osztályát erősíti, míg Vass Anett 
Mohácson folytatja tovább az 
asztaliteniszt. Reméljük fejlődésük 
töretlen lesz és még hallunk felőlük 
és eredményeikről, amiről termé-
szetesen beszámolunk.

Legjobb harkányi játékosok (me-
gyei ranglista a nyert mérkőzések 

arányában): 13. Orbán Ferenc, 20 
mérkőzés, 13 győzelem, 7 vereség, 
65 %,

16. Csomor Szabolcs, 24 mér-
kőzés, 15/9, 62,5 %,

40. Boros József, 29 mérkőzés, 
5/24, 18 %. 

16 vagy kevesebb mérkőzést 
játszottak:  Köpösdi  Erik,  8 
mérkőzés, 7/1, 87,5 %, Csomor 
Ferenc, 8 mérkőzés, 5/3, 62,5 %, 
Lantos István, 12 mérkőzés, 5/7, 
41,66 %.

Köpösdi sporttárs



(A rendezvény batyus jellegű!)

Akció a Gyógyfürdőben!


