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Nem lehet panasz az idei nyárra
Az előzetes becslések alapján 

nem panaszkodhatnak a vendéglá-
tással foglalkozók az idei szezonra, 
miként az országban, úgy a vá-
rosban is megfelelő forgalom volt a 
szállodákban, s a Gyógyfürdőbe is 
szép számmal látogattak.

Hogy ebben mennyi szerepe volt 
az utóbbi évek leghosszabb káni-
kulájának, illetve a különböző 
programoknak, egyelőre nem tudni, 
miként azt sem hogy az évvégi 
számvetés alkalmával milyen 
előjelű lesz majd a mérleg.

Az mindenesetre már látható, 
hogy a vendégek megnyerésére 
több figyelmet kell fordítani, nem 
lehet „ölbe tett kézzel” várni, szük-
ség van egyéni ötletekre is. E téren 
már vannak látható jelek, akad 
olyan szállodatulajdonos, aki kü-
lönböző programokat indított. 

Abban is egyetértés mutatkozik, 
hogy nem csak az idősebb, gyógyul-
ni vágyó korosztályt kell meg-
nyerni, hanem a fiatalabb, kisgyer-
mekes generációt is a városba kell 
csábítani, hiszen ha belőlük sikerül 
egy visszajáró vendégkört meg-
nyerni, akkor a gyermekeik számára 
már nem lesz kérdés, hogy a nyári 
szabadságot Harkányban  töltsék el.

Ehhez természetesen szükség van 
a sokak által hiányolt élményele-
mekre a fürdőben, fiatalos - köztük  
sportos - programokra, melyek 
lebonyolítására szerencsére megfe-
lelő adottságokkal bír a város.

A megvalósítás természetesen 
nem megy máról holnapra, de mint a 
mondás tartja: türelem rózsát terem.

S akkor majd elmondhatjuk, hogy 
Harkány az ország legcsaládbará-
tabb települése...

Augusztus 20.

Az utódok fe-
lelőssége, hogy 
megvédelmezze 
mindazt, amit  
Szent Istvántól 
örököltünk, s 
azt továbbadja 
n e m z e d é k r ő l 
nemzedékre - 
mondta el töb-
bek között ünnepi beszédében 
Baksai Endre Tamás polgármester 
augusztus 20-án, a katolikus 
templomban tartott szentmisét 
követően. A városvezető beszéde 
után került sor a kenyéráldásra, 
illetve az államalapító király 
szobrának megkoszorúzásra.

Az idei évben a hagyományos 
körmenet a hirtelen jött rossz 
időjárásnak köszönhetően ezúttal 
elmaradt.

Ünnepeltünk
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Túl a 300 ezredik látogatón

Augusztus 5-én már az idei 300 000. látogatót köszönthették a 
Gyógyfürdőben: rendszeresen visszajáró vendégük, Galóczi Jánosné 
férjével és lányával, Dianával jött el a fürdőbe, a kerek szám okán pedig egy 
ajándékcsomaggal lepték meg a családot. 

Tudta Ön 
szeptemberről?

A régi római naptárban a hetedik 
hónap volt, elnevezése a latin 
septem (hét) számnévből ered, 
(latin September, September mensis 
= „Hetedik”, „Hetedik hónap”). Ezt 
a nevét akkor is megtartotta, amikor 
már a kilencedik hónappá lépett elő, 
kivéve egy rövid időszakot, amikor 
Nero Germanicus császár önmagá-
ról Germanicusnak nevezte el. 

Régi magyar elnevezése: őszelő, 
Földanya hava, mérleg hava, Szent 
Mihály hava. 

Hetven bérelhető, elektromos 
rásegítésű kerékpár várja a jövőben 
a dél-baranyai kirándulókat.

A Gyógyfürdő Zrt. székházában 
tartott sajtótájékoztató alkalmával – 
amelyen megjelent Nagy Csaba, a 
megyei közgyűlés elnöke is - 
elhangzott, hogy teljesen egyedi, az 
Európai Unióban máshol nem 
található rendszer került átadásra 
augusztus elsejével.

Mint elhangzott a GPS-es nyom-
követővel, egyedi alkat-részekkel 
ellátott kerékpárokból Harkányban 
és Sellyén 20-20, Vajszlón, Ké-
mesen és Vejtiben 10 darab kerül a 
dokkolókba, melyeket egy re-
gisztrációt és díjfizetést követően 
lehet igénybe venni. A tájékoztatón 
elmondták, a személyes, illetve 
állomáson – Harkány esetében ez a 
Tourinform Irodát jelenti – történő 
regisztráció mellett kiépítés alatt áll 
az online lehetőség is.

B ő v e b b  i n f o r m á c i ó  a 
www.cityebike.hu weboldalon 
érhető el.

Bérelhető 
bringák

Pályázat korszerűsítésre
Az önkormányzatnak lehetősége 

nyílt az 1507/2015.(VII.23.) Korm. 
határozat értelmében, hogy a 
középületeket  energetikailag 
korszerűsítse. A projekt 100 %-os 
támogatottságú, 150.000.000 Ft az 
összköltsége.

A 108. számú Magyar Köz-
lönyben a támogatás elnyerésének 
feltételei között szerepel, hogy „A 
támogatást igénylő tudomásul 
veszi, hogy az irányító hatóság eláll 
a támogatási szerződéstől, ha a) a 
projekt megvalósításához szük-
séges vállalkozási szerződések 
2015. augusztus 31-ig nem lépnek 
hatályba, vagy b) a projekt záró 
elszámolási csomagjának be-
nyújtása nem történik meg 2015. 
december 15-ig.”

A korábbi energetikai számítások 
és tervezési munkák alapján két 
közintézmény energetikai korsze-

rűsítése is megvalósíthatóvá válik a 
támogatásból, 100 %-os támo-
gatottsággal. Az egyik a művelődési 
ház, a másik a sportcsarnok.

A pályázat benyújtásával az 
alábbi műszaki tartalom valósítható 
meg:

művelődési ház: külső nyílászáró 
csere, utólagos homlokzati hő-
szigetelés, legfelső födém utólagos 
hőszigetelése.

Sportcsarnok: külső nyílászárók 
cseréje, utólagos homlokzati hő-
szigetelés, tetőszerkezet utólagos 
hőszigetelése.
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Anyakönyv
Házasságot kötöttek:
Faragó Dorka és Wittrédi Dávid 
2015. június 05.
Osztupanj Ilona és Dudás Zoltán 
2015. június 19.
Matejcsik Anna és Mecseki Tibor 
2015. június 26.
Forró Nikoletta és Gál Attila 2015. 
július 04.
Hazenauer Ágnes és Nagy Balázs 
2015. július 04.
Németh Éva Angéla és Szabó Imre 
2015. július 09.
Simon Terézia és Török Bálint 
2015. július 10.
Elhunytak:
Fliszár István 2015. június 02. 
(Harkány, Vak Bottyán utca 16.)
Kispál Miklósné 2015. június 12. 
(Harkány, Ady Endre utca 25.)
Mészáros Sándor Barnabás 2015. 
június 22. (Harkány, Ady Endre utca 
32.)
Szalai Gyula 2015. június 27. 
(Harkány, Nyárfa tér 12.)
Rittlinger Péter 2015. július 01. 
(Harkány, Ady Endre utca 32.)
Kis-Marics Józsefné 2015. július 
04. (Harkány, Kőrösi Csoma Sándor 
utca 49.)
Dévényi László 2015.július 08. 
(Harkány, szent István utca 61/3)
Gerle András 2015. július 25. 
(Harkány, Ady Endre utca 32.)

 Gusztávné Ragályi Csilla Blanka
anyakönyvvezető

Egzotikus vacsoraest zenével

Könnyű nyári ételkülönleges-
ségekkel lepte meg augusztus elején 
nem csak a szálloda vendégeit, 
hanem minden érdeklődőt, aki 
fogékony volt az egzotikus ízekre. 
Az Átrium Hotel belső udvarában 
tartott rendezvényen természetesen 

a zene sem hiányozhatott, ezúttal 
Rudán Joe akusztikus koncertjét 
hallgathatták a megjelentek. Amint 
azt Fődi Lászlótól, a hotel vezetőjé-
től megtudtuk, a programot a jövő-
ben is folytatják, azonban akkor más 
ízek kerülnek terítékre.

Hastánc gála a művelődési 
házban

Nagysikerű bemutatót tartottak a városban és a környéken az egyik 
legősibb tánccal foglalkozó lányok, asszonyok, akik a  női önkifejezés 
egyedi, ősi eszközének tartott táncukkal elvarázsolták a közönséget.
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Könyvajánló a 
Városi 
Könyvtár 
újdonságaiból

Féktelen szerelmi történet; 
gyógyír azoknak, akiknek a Ha az 
enyém lennél olvasása összetörte a 
szívét.

Egyáltalán nem könnyű őrülten 
magunkba bolondítani egy fiút. 
Mármint, hogy a fiú őrüljön meg a 
szerelemtől. Különösen akkor 
nehéz ez ,  ha  az  ér in te t t  f iú 
emberemlékezet óta az unoka-
nővérünkbe szerelmes.

Ami laza szórakozásnak tűnt, a 
csábítás játékává válik.

Sawyer és Lana szándékai talán 
eltérőek, de ugyanolyan hévvel 
vonzódnak egymáshoz.

Sawyer egy fájó szakításból 
próbál kilábalni. Három évig járt 
együtt Ashtonnal, gyerekkori 
szerelmével, akiről kiderült, hogy 
mindvégig Beau-t, Sawyer testvérét 
szerette.

Lana Ashton unokatestvére, és 
azért érkezett, hogy vele töltse a 
nyarat ,  és  nem utolsósorban 
meghódítsa Sawyert, akit gyer-
mekkoruk óta szeret.

Harkányi Nyár 2015.

A nyári, szabadtéri színpadon rendezett programsorozat keretében 
többszázan tekintették meg a Harka Néptáncegyüttes előadását, majd azt 
követően a vendégsereg együtt ropta a táncot a fellépőkkel.

Hasonlóan sokan voltak kíváncsiak a rockzenekarok koncertjeire is, ahol 
ezúttal a Garden (képünkön), a Soul Mirror és a helyi Csak Apa Kedvéért lé-
pett pódiumra. Sajnos az egyetlen tényező, az időjárás utóbbi eseményt nem 
fogadta kegyeibe, „félidőben” ugyanis eleredt az eső.

Tanévnyitó az iskolában:
2015. szeptember 1. 8.00 óra
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Tudta Ön? Szeptemberi jeles napok
Szeptember 1. Egyed napja:
1-jén kezdték meg a búza, másutt 

a rozs vetését. A néphit szerint, ha e 
napon vetik el a búzát bő termésre 
számíthatnak. Időjárásjósló nap is e 
nap, ha esik, akkor esős lesz az ősz, 
ha nem esik, akkor száraz őszre 
számítottak.

Ha karácsonykor le szerették 
volna vágni a disznót, akkor e napon 
fogták hízóra.

Szeptember 8. Kisasszony 
napja:

Szűz Mária születésének napja. A 
11. század óta tartják számon.

Sok helyütt a nap volt a cselédek 
szolgálatba lépésének az ideje. 
Egyes helyeken e napon kezdték 
meg a gabona vetését, e napra 
virradó éjszaka kitették a vető-
magot, hogy azt az Úristen szen-
telése fogja meg.

Ez a nap jelezte a dióverés 
kezdetét, és a fecskék útra kelését is. 
Időjárásjósló napnak is tartják, mert 
ha e napon bugyborékosan esett az 
eső, akkor a néphit szerint csapa-
dékos ősz várt rájuk.

Szeptember 12. Mária napja:
Szűz Mária neve napja. Az új-

korban Bécs felszabadulása után 
vált a török alóli felszabadulás 
ünnepévé, kultusza rohamosan 
terjedt, amit a passaui Máriahilf 
(Segítő Boldogasszony) kegykép 
ihlette, ami előtt a hagyomány 
szerint 1683-ban Lipót császár Bécs 
ostroma alatt imádkozott a győze-
lemért.

Szeptember 15. Hétfájdalmú 
Szűzanya:

Mária anyai fájdalmára való 
emlékezés. Az Ómagyar Mária-
siralom ennek a kultusznak állít 
emléket.

Szeptember 21. Máté napja:
Máté evangélista napja. Sok 

helyütt például a Bánátban e héten 
kezdték meg az őszi búza vetését, 
amit férfiak végeztek szinte szót-
lanul, majd a munka végeztével 

magasra dobták a vetőabroszt, hogy 
akkorára nőjön a búza. 

Másutt azonban ekkor nem 
szántottak, mert úgy vélték, akkor a 
földet fel fogja verni a gaz. 
Göcsejben is pelvahétnek nevezték. 
Az e napi tiszta időből például a 
szerémségi szőlősgazdák jó bor-
termésre következtettek.

Szeptember 29. Szent Mihály 
napja:

Szent Mihály arkangyal ünnepe, 
aki a hagyomány szerint a túlvilágra 
érkező lélek bírája és kísérője. Vele 
függ össze a hordozható ravatal 
Szent Mihály lova elnevezés is. 

Ez a nap a gazdasági év fordulója 
(a gazdasági évet lezáró ünnepek 
szeptembertől novemberig tartot-
tak). A Szent György-napkor 
legelőre hajtott állatokat ilyenkor 
hajtották vissza. Ez a nap a pász-
torok elszámoltatásának és sze-
gődtetésének időpontja is, ami után 
kezdetét vette a kukoricatörés. E 
nappal megkezdődik az ún. kis-
farsang ideje, a lakodalmazások 
őszi időszaka, mely Katalin napjáig 
(november 25.) tart.

E naphoz is kapcsolódik női 
munkatilalom. Aki ilyenkor mos, 
kisebesedik a keze, aki pedig mán-
gorol, annak egész évben dörögni 
fog a háza felett az ég. Az Alföldön 
ez a nap volt általában a szüret 
kezdő napja is. A szüret a 18.-19. 
század előtt általában csíziós (vagy 
jeles napokhoz) kötődött, utána a 
városi, vagy községi tanács, vagy a 
hegyközségi elöljáróság határozott 
időpontot adott meg rá, ami azért 
volt fontos, mert a földesúri járan-
dóságot, a bordézsmát így egyszerre 
tudták beszedni. A különböző 
szőlőtermő vidékek miatt a szüret 
ideje változó volt, figyelembe 
kellett venni az időjárási viszo-
nyokat, a különböző szőlőfajták 
érési idejét. Így volt az Alföldön 
általában szeptember 29-e a szüret 
kezdő napja, Erdélyben és a 

Dunántúl nagyobb részén október 
15. Terézia napja, Kőszeg vidékén 
október 21-én, Orsolya napkor, 
Tokaj-Hegyalján pedig október 28-
ig, Simon-Juda napjáig kezdték 
meg a szüretet.

A szürethez, mint általában 
minden betakarító tevékenységhez, 
termékenységrítus is tartozik (ez 
olyan szokás, amely elősegíti a több 
termést). Göcsejben például a szüret 
végeztével lemetszették a szőlő-
vesszőket, s mindegyik tőke tövére 
egy-egy szőlőszemet tettek, hogy 
következő évben jó legyen a termés. 
Időjárásjósló napnak is tartották, 
mert  ha Mihály i t t  ta lál ja  a 
fecskéket, akkor hosszú-szép őszre 
számíthattak. Ha Szent Mihály 
éjszakáján a juhok vagy a disznók 
összefeküdtek, hosszú, erős telet 
vártak, ellenkező esetben enyhét. A 
pereszlényiek kemény telet jósol-
tak, ha Mihály napján dörög.

Néhány időjárásjósló közmon-
dás erre a napra:

Szeptember 29. után már nem nő 
a fű, mondják is:  „Szent Mihály nap 
után harapófogóval sem lehetne 
kihúzni a füvet.” - „Aki Szent 
Mihály nap után szalmakalapban 
jár, attól nem kérdenek tanácsot.” 
Vagyis aki Szent Mihály nap után is 
úgy öltözik, mint nyáron szokott, az 
nem lehet okos ember.
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Szépségverseny elődöntő a Gyógyfürdőben
A Gyógyfürdő nagyszínpada 

adott otthont ebben az évben a 
siklósi járási elődöntőnek, melyen - 
nem tudni mi okból - mindössze fél 
tucat lány mérettette meg magát.

A verseny a pécsi EuroDance 
tánccsoport fellépésével indult, akik 
profikhoz méltó előadással hangol-
ták rá a közönséget. (Kár, hogy a 
csúcspontnak szánt, a Greace című 
film zárójelenetéből vett rész „sima 
adaptáció” volt, semmi korreog-
ráfusi újdonsággal nem szolgált.)

A harkányi versenyt Ternyei Re-
náta vokányi hölgy nyerte, mögötte 
Nagy Lilla (Siklós) és Sáfrány Esz-
ter (Beremend) végzett.

Vendégekkel beszélgetve
- Másfél hónapra érkeztünk Harkányba, és mondhatom, rengeteget 

táncoltunk a párommal. Volt szerencsénk a német, a magyar, s most 
legutóbb a horvát táncokba is belekóstolni, mondta el lapunknak egy 
középkorú hölgy, aki szerint a hagyományosnak tekinthető bálok 
esetében a színvonal eltérő ugyan, de szinte ugyanazok a felkapott 
számok szerepelnek repertoáron, mint az ország más részein.

Egy másik vendég meglátása szerint jobban ki kellene aknázni a meg-
lévő lehetőségeket. Szerinte az is jelentős nyári vonzerőt jelenthetne a 
városnak, ha a „Szúnyognál” megjelennének a vízibiciklik, illetve 
csónakok. Megfelelő környezet kialakítással esténként akár zenés 
lampionos „románctúrákra” is sor kerülhetne.
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Kitekintő: Drávaszögi 
Magyarok Fesztiválja

Idén második alkalommal ren-
dezte meg a „Fontos vagy nekünk” 
Egyesület a drávaszögi magyarok 
fesztiválját, amelyen több harkányi 
alkotóművész, kulturális csoport is 
bemutatkozott.

A több helyszínen - többek között 
Nagytótfalu, Beremend, Matty, 
Siklós - lebonyolított, négy napos 
rendezvénysorozat egyik kiemelke-
dő eseménye a hagyományos 
drávaszögi lakodalmas feleleve-
nítése volt, melyen a menyasszony 
„szerepét” Keszei Fanni, míg a 
vőlegényét Berkes Zsolt alakította. 
A készülő frigyet alkalmi kisbíró 
dobolta ki minden utcában és 
környező településen.

A lakodalmas alkalmával lépett 
színpadra a Harka Néptáncegyüttes 
is, míg a siklósi Örsi Ferenc Műve-
lődési Központban rendezett tár-
laton Kovács Tamás harkányi fa-
faragó alkotásait tekinthették meg 
az érdeklődők.

A rendezvénysorozat alkalmával 
ősi hangszerek bemutatójára és 
megszólaltatására is sor került, a 
siklósi református templomban pe-
dig egyházi kórusok - köztük több 
horvátországból érkezett énekkar - 
és szólóénekesek adtak műsort.

A fesztivál egyik jelentős ese-
ménye Szenn Péter református 
lelkész (Haraszti, Horvátország) „A 
szülőföld szeretete” című előadása 
volt, aki a mindennapi örömök 
fontosságát hangsúlyozta, melynek 
véleménye szerint a ma embere 
hiányát szenvedi, mindenki robot-
szerűen, kötelességből teszi a dol-
gát, törekszik arra, hogy azzal 
mielőbb végezzen.

Mint a közönséget többször is 
nevetésre fakasztó előadó fogal-
mazott, ő reggelente, amikor 
kimegy megetetni a jószágokat, örül 
annak, hogy meg van minden 
kacsája, tyúkja. Egyetlen dolog 
miatt zsörtölődik, hogy a felesége 
nem kel fel az etetésre, de annak 
viszont örül, hogy még megvan az 
asszony. S örül, mikor megjelenik a 
hűséges társ, a komondor, mely 
dörgölőzve szintén enni kér, s 
amelyet szinte nyomban követ a 
macska...

Tanuljunk meg tehát örülni a 
legapróbb dolgoknak, s akkor még 
az olykor nehéz sors is könnyebb-
nek tűnik, fogalmazott az ötgyer-
mekes lelkész.

A fesztivál lecsófőző találkozó-
val zárult Egyházasharasztiban.

Könyvajánló a 
Városi 
Könyvtár 
újdonságaiból

A könyvtár hétköznapokon 10 
órától 17.45-ig tart nyitva.
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Tisztelt Szerkesztőség!
Egy ismerősöm telefonon olvasott be nekem egy újság 
cikket. A cikk egy panaszos levél volt a Harkányi 
Gyógyfürdő kórházról! Sem az íróját, sem az újság 
nevét nem árulta el!
Én igen szeretném, ha az én levelem is megjelenne 
abban az újságban.
1988-óta járok a Harkányi Gyógyfürdő Kórházba 
Gyógyulni. Vagy másképpen fogalmazva a Reumás 
fájdalmaimat karban tartani!
A közel 30 év alatt egyszer fordultam 
a kórház vezetőségéhez panasszal, 
amelyet azonnal orvosoltak is!  És azt 
is gondolom, hogyha bárkinek bármi 
baja van, akkor nem a sajtókban kell 
ország-világ előtt közzé tenni, hanem 
a helyi vezetőknél kell tisztázni a 
gondjainkat! Ha így nem talál 
megoldás t  a  gond já ra ,  akkor 
teregetheti ki bármelyik újságban, ha 
azt jónak látja, hogy lejáratja azt az 
intézményt ahova Ő gyógyulni jár!
Mint budapesti lakosnak, nekem 
Harkány egy ajándék! Még a legjobb 
barátnőmet is ott ismertem meg aki 
Mohácsról jár oda szintén gyógyulni!
A gyógyító vizével,  gyönyörű 
környezetével, levegőjével, a kitűnő személyzetével 
összhangban én igen jó kezeléseket kapok! Mindig újult 
erővel, békességben távozom a visszatérés örömével!
A legtöbb beteg 21 napig élvezheti a Harkányi 
Gyógyfürdő Kórház vendégszeretetét és szakmai 

tudását. Reggelit, ebédet, vacsorát is kapunk, amiért 
nem kell fizetni! Az ételek ízletesek és mennyiségével 
elégedett vagyok!
A Gyógy masszázs 650 Ft és a tangentor kezelés 500 Ft. 
Budapesten orvosi beutalóval a gyógymasszázs 1000 Ft 
és a fürdőbelépő is 1000 Ft-ba kerül. A budapesti 
gyógyfürdőkben az orvosi beutaltaknak 2 azaz kettő 
órán belül ki kell jönniük, mert különben plusz pénzbe 
kerül. Egyéb díjként a parkolás is terheli a budapesti 

gyógyfürdő látogatót, kivéve, ha 
mozgáskorlátozott!
Tisztelt Szerkesztőség!
Azzal is tisztában vagyok, hogy 
sokaknak nehéz, vagy nem meg-
fizethetőek ezek az összegek, de 21 
nap alatt mi beutalt betegek meg 
tudjuk spórolni az otthoni költ-
ségeinket!
Kapunk kezeléseket, sétálhatunk és a 
Kórház melletti téren különböző 
lehetőségek is vannak! Aki bírja, még 
zenét is hallgathat és táncolhat is, 
mert a zene, mozgás és a tánc gyógyír 
a testnek és a léleknek!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelettel meg kérem önöket, hogy 
levelemet egy olyan Baranya megyei 

lapban vagy fórumon legyenek szívesek közölni, 
amelyben, a Harkányban és környékén élő emberek is el 
tudják olvasni!
Tisztelettel, Krizsán Györgyné
Budapest, 2015. 08. 02

Harkányban reád mosolyog-
nak - Három hét a Zsigmondy 
Vilmos Gyógyfürdőkórházban  

   Idős nyugdíjas vagyok, reuma-
tikus fájdalmaim miatt idén tavasz-
szal már ötven lépés gyaloglás után 
le kellett ülnöm pihenni. A szívem is 
rakoncátlankodik, ezért arra gon-
doltam, hogy Harkányba megyek 
gyógyulni. E-mailben érdeklődöm, 
hamarosan megkapom a választ : 
háziorvosi beutalóval mehetek.

   Arról azonban megfeledkezem, 
hogy időpontot kérjek. Bátaszéken 
lakom, két órás buszozás csupán, 
így hát  június 28-án, pénteken 
Harkányba utazom. A tudakozóban 
elmondják, hogy időpontot kellett 

volna kérnem. Az ott dolgozó 
kedves, fiatal hölgy láthatóan 
nagyon sajnálja, hogy aznap nem 
vizsgálhatnak meg, mert csak 
nőgyógyászati rendelés van. Azt 
mondja, hogy bármelyik más napon 
mentem volna, valamelyik or-
voshoz bejutottam volna. Végül 
abban maradunk, hogy hétfőre 
kapok időpontot. Melyik orvoshoz 
szeretnék menni? Maros doktor-
nőről hallottam, hozzá szeretnék 
menni vizsgálatra. Hány órára 
szeretném a vizsgálatot? Tehát: nem 
azt közlik, hogy a doktornő mikor  
hajlandó fogadni, hanem azt, hogy 
nekem milyen időpont volna meg-
felelő. Mondom, hogy a buszom 

kilenc óra húsz perckor érkezik, de 
onnan még be is kell vánszorognom 
a kórházba. Kilenc óra ötven 
perckor megfelel? Természetesen 
megfelel, bejegyzi.

Hétfőn kilenc óra negyvenkor 
már a váróban ülök. Sajnos, nagyon 
gyakran kell orvosra várnom, ezért 
úgy gondoltam, ha ekkorra kaptam 
időpontot, talán 12-re bejutok, és a 
fél kettes busszal hazamehetek. 
9,57-kor, hét perc(!) várakozás után 
szólítanak. Barátságos fogadtatás, 
vizsgálat, betegségeim dokumen-
tálása. Mondom a doktornőnek, 
hogy valamikor ősszel szívpana-
szok miatt szívkatéterezésre kül-
denek.
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Folytatás a 8. oldalról
    Ekkor azt  a jánl ja ,  hogy 
vizsgáltassam meg magam egy 
ottani kardiológussal is. Elked-
vetlenedem, arra gondolva, hogy 
majd valamikor kapok egy újabb 
időpontot. De nem. A doktornő 
telefonál a kardiológiára, onnan 
pedig visszaszólnak, hogy már 
mehetek is. Csak bámulok! Így is 
lehet? Majd a doktornő kedvesen 
rám mosolyog, és nem magyarázza 
e l ,  hogyan  t a l á lom meg   a 
kardiológiai osztályt. Nem! Szól az 
asszisztensnőjének, ő pedig átkísér 
a kardiológushoz. Ott már tudnak 
rólam, szólnak, hogy várjak pár 
percet, a doktor úr épp egy beteget 
vizsgál. Leülök, várok. Nem sokáig. 
Egy fiatal (hozzám képest) orvos , 
Dr. Bozó János megvizsgál, átnézi a 
papírjaimat, megkérdezi, hogy 
milyen szobát szeretnék, mondtam, 
hogy egyágyast, ha lehet. Mikor 
szeretnék befeküdni? Minél ha-
marabb. Telefon, egyeztetés. Július 
kilencedike megfelelne? Termé-
szetesen. Rendben, menjek haza, 
majd értesítenek, ha valami vál-
tozás lenne. 11-re végzünk is. Fél 
kettőkor már a buszon ülök, utazom 
haza.  Félóra  múlva csöng a 
telefonom. A kórház jelentkezik,  
közlik: nem biztos, hogy tudnak 
egyágyas szobát biztosítani, ra-
gaszkodom-e úgyis a megbeszélt 
időponthoz. Mondom, hogy úgy is 
megfelel.
 9-én fél tíz után pár perccel 
érkezem az eligazítóba. Sorszámot 
húzok, várok. Sokan vannak  előt-
tem, de  hamarosan már a B épület 
első emeletén köszönt egy mo-
solygós (miért ne?) nővér. Átveszi a 
papírjaimat, közli, hogy a szemben 
lévő kétágyas szoba egyik ágya az 
enyém lehet. Vén vagyok, néha 
morcos, éjjel állítólag horkolok (én 
ugyan még sosem hallottam ma-
gamat horkolni, de 51 éve vagyok 
házas, a feleségem pedig sza-

vahihető, ő mondta), nem szeretek 
tévét nézni, nyitott ablaknál alszom, 
ha lehet, a leendő szobatárs már 
csukja a franciaablakot, szerinte 
hideg van – kellene tehát egyágyas 
szoba, ha lehetne. Rendben, meg-
nézik, mit tehetnek,  addig is fá-
radjak be, a nővér már fogja is a 
bőröndömet, beviszi a szobába . 
Vérnyomásmérés (magas), ada-
tokat jegyeznek. Pár perc múlva 
érkezik a doktornő, dr. Pongrácz-
Kreska Zita. Megvizsgál, közben 
kedélyesen diskurálgatunk. A ma-
gas vérnyomás  mellett más nya-
valyám is van: dagad mindkét bo-
kám. De főleg a derekam fáj. Az 
eddigiek helyett más gyógyszereket 
javasol. Elfogadom-e? Bámulok. 
Ehhez nem szoktam hozzá. Persze, 
hogy elfogadom. Ő a szakember, 
megbízom benne. Alapvető elvnek 
gondolom az orvos-beteg kapcso-
latban. Heti két masszázst kaphatok 
a többi kezelés mellé. Keveslem. 
Nem lehetne-e több masszázs? 
Megpróbálja elintézni, később ki-
derül, hogy lehet. Egyágyas szoba 
kellene. Majd a kardiológiai osztály 
főnővére elintézi, mindjárt átjön. 
Nem nekem kell átmennem? Ő jön 
át? Természetesen. Pár perc múlva 
megjelenik, mosolyog, bemutat-
kozik: Jencsik Tímea. Kaphatnék 
egyágyas szobát, de napi 500 
forinttal többet kellene fizetnem. 
Gyors fejszámolás, van annyi pén-
zem, egy éve erre spórolok. Kifi-
zetem.  Díszkísérettel megyünk át a 
nemrég átadott szállodába. A fő-
nővér hallani sem akar arról, hogy 
én cipeljem a nehéz bőröndömet, 
majd ő. Engedek az erőszaknak, de 
a doktornőnek már nem engedem 
meg, hogy a kézi táskámat ő vigye. 

  A vadonatúj szállodában moso-
lyogva (természetesen!) fogad a 
főnővér, Balogh Nikolett. Be-
vezetnek a szobámba. Tetszik? Na-
gyon! Tágas, ikerágyas szoba, 

fürdőszoba, hűtőszekrény, wifi, 
klíma. Meglepődve kérdezem, hogy 
ez mind az enyém lehet-e? Termé-
szetesen. Kérek fürdőköpenyt? 
Kérek, pár perc múlva megkapom. 
Érezzem jól magam, pakoljak ki, 
11,45-kor ebéd. Tudom-e, hol van 
az ebédlő. Tudom.  Ebéd. Ízlik, 
levesből bármennyit lehet venni, a 
második fogás is tisztességes adag. 
A legtöbben, főleg a nők, nem is 
tudják mind megenni. Vacsorára 
hidegcsomagot  kapunk (vaj, fel-
vágott) .
 Vissza a szállodába. Ha valamire 
szükségem van, szóljak le telefo-
non, de az ügyeletes nővér harc-
álláspontja a szobámmal szemben 
található, csak ki kell szólnom , ha 
segítségre van szükségem. Kiderül, 
hogy van: nem tudom üzembe 
helyezni a laptopomat. Semmi 
gond, a főnővér segít, majd, mivel ő 
sem boldogul, beküld egy férfit. 
Mondja, hogy segít, sőt, ha szük-
séges,  behoz nekem egy másik 
készüléket. Nincs rá szükség, mű-
ködik az enyém is. Kérdezem, 
mivel tartozom. Semmivel, ez mun-
kaköri kötelessége. Már kezdem 
megszokni, hogy itt mindig a ven-
dég (beteg) kívánságait teljesítik. 
Kánikulai meleg van, a főnővér 
megkérdi, hogy beállítsa-e a klí-
mát? Természetesen. Milyen hő-
mérsékletet szeretnék a szobában? 
25 fok. Már indul is a hűtés, 
kellemes hűvösség árasztja el a 
szobát. Az erkélyt egyelőre nem 
veszem igénybe, túl meleg van kint. 
Aznapra már csak két kezelés jut, 
másnap indul a többi. Megkapom 
három hétre a kezelések időpontját.
    A kezelések:  „közepes” kerékpár 
(nem szabad túlságosan mege-
rőltetnem magam), 20 perc, de ha 
elébb elfáradok, abbahagyhatom. 
Teljesítem mindennap az előírt 20 
percet. 

Folytatás a 10. oldalon.
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Előtte, utána vérnyomásmérés, 
közben a nővér (természetesen ő is 
kedvesen mosolyog, miért ne?) 
érdeklődik, hogy jól vagyok-e, 
utána, hogy mennyire fáradtam el. 
Nem nagyon. Rendben, viszont 
látásra! Masszázs. Ez is pontosan az 
előírt időpontban kezdődik, mint 
minden más kezelés.  Kellemes. 
Frissnek érzem magam utána. Vízi 
torna. Nagyon élvezem, a tornát 
lelkesen „levezénylő” fiatal gyógy-
tornásznőt Vízi Tündérnek ne-
vezem, elpirul, de nem sértődik 
meg. A derekamra és a két térdemre 
kapok fizikoterápiás kezelést, 
„interferencia” a neve. Elbambulok, 
az első kezelést lekésem, egy óra 
késésse l  je len tkezem,   nem 
reménykedem benne, hogy  meg is 
kapom a kezelést. De azért megyek, 
hogy közöljem a nővérrel:  létezem, 
csak elnéztem az időpontot. Nem 
baj, fáradjak be. Fokozatosan 
kapom az áramot, elébb a derekam-
ra, majd sorra a két térdemre. 
Mindeniknél megkérdi,  hogy 
milyen erősségűre állítsa be. Húsz 
perc a kezelés, az elkülönítő 
függönyt behúzza, szóljak, ha 
valami baj van. Nem szólok, nincs 
miért. Ennek ellenére kétszer is 
benéz, megkérdi, hogy minden 
rendben van-e. „Váljék egész-
ségére!” Ezzel ér véget minden 
kezelés. Csoportos tornán veszek 
még részt, mindenki  életkora és 
ereje arányában teljesíti az elmon-
dott gyakorlatokat. A szállodában 
délután is, este is vérnyomást 
mérnek. Az éjszakás nővérek az 
utolsó mérés után sosem felejtik el a 
figyelmeztetést: éjszaka, ha valami 
gond van, jelezzek. 

A szobámban is, a fürdőszobában is 
nővérhívó. Szerencsére egyszer 
sem kell használnom. Balogh 
Nikolett főnővér naponta reggel fél 
hétkor jön vérnyomást mérni, de 
napközben is, valahányszor talál-

kozunk, megméri. 
     Kezd javulni a vérnyomásom, de 
még nem az igazi. Kis változtatás a 
gyógyszeradagoláson. A bokám 
már alig dagad. Az egyik reggeli 
viziten új orvossal ismerkedem 
meg: Dr. Ajtay Zénó, Ph D. Hogy 
érzem magam? Jól. Itt minden 
egészségügyi dolgozó (hivatalos 
elnevezés!) mosolyog. Kellemes a 
környezet. Azt mondja, ő is ezt 
tapasztalta, mikor egy ével ezelőtt 
ide került. Kérdezem, hogy nem 
erdélyi származású-e. Mert mi 
onnan jöttünk. De igen. Nagyajta? 
Szárazajta? Szárazajta. Nem feledi 
erdélyi gyökereit, tud az 1944-es 
vérengzésről. (A betörő román 
„szabadcsapatok” tucatnyi férfit 
végeztek ki: fejüket a favágó tőkére 
hajtották, baltával lefejezték. Ők 
voltak a hős felszabadítók.)
    Néhány nap múlva, mivel 
nehezen járok, arra gondolok, hogy 
nekem is segítene talán egy kerekes 
járóka, hivatalos nevén rollátor. 
Kérdezem Balogh Nikolett főnő-
vért, hogyan lehetne szert tenni 
egyre. Egyszerűen. Szólni kell az 
orvosnak, majd kiírják. Szólok, 
megoldható. Majd Jencsik Tímea 
főnővér intézkedik. Harmadnap 
jelentkezik, hozza a receptet, közli, 
hogy rögtön meg is vehetem az 
alagsori boltban, ahol egészségügyi 
segédeszközöket árusítanak. Tele-
fonál. Az üzletben van ilyen járóka, 
szólt az eladónak, mehetek érte, 
3700 Ft. Mint a mesében: kívánok 
valamit, hamarosan teljesül. (Azt 
hittem, hosszas procedúra után, pár 
hét múlva kaphatom meg.) Az 
eladónő azonnal össze is állítja, 
indulok sétálni. Tudok (!!!) a 
segítségével sétálni. Pontosabban: 
újra tudok! Ha elfáradok, leülök rá. 
Már évek óta kellett volna ! Jár-
tomban-keltemben találkozom 
Kreska doktornővel majd Ajtay 
doktor úrral. Szívélyesen kérdezik, 
hogy mennyire segít a rollátor. 

Mondom, hogy nagyon. Szemmel 
láthatóan ők is örülnek.
     Napról napra könnyebben 
mozgok, bokámról a duzzanat 
tűnőben, a vérnyomásom is ren-
deződik. A harmadik hét végén 
sokkal jobb az állapotom, mint 
amikor „bevonultam”. Azt már rég 
tudom, hogy a derékfájásom sosem 
múlik el. A cél, hogy kissé javuljon, 
illetve ne legyen rosszabb. A rollátor 
segítségével pedig már fél kilo-
métert is meg tudok tenni pihenés 
nélkül. Tulajdonképpen a ko-
szorúér-szűkületem miatt kell in-
kább megpihennem, érzem, hogy 
nincs elég levegőm. Ezen (talán) 
majd ősszel a szív-katéterezés segít.
     Készülődöm haza. Balogh 
Nikolett még abban is segít, hogy 
egy ismerős taxis telefonszámát 
megadja. Búcsúzom. Mindnyájan 
azt mondják, hogy visszavárnak. 
Búcsúzáskor még rám moso-
lyognak. Köszönöm mindnyá-
juknak, hogy segítettek.

 László János nyugdíjas,
Bátaszék, 2015. augusztus 4.

(A leveleket változtatás nélkül tettük 
közzé!)

Postabontás - Postabontás

Vásárok a
művelődési házban
Szeptember 8. 9.00 óra
Ruhavásár
Szeptember 9. 8.00 óra
Ruhavásár
Szeptember 11. 9.00 óra
Vegyesvásár
Szeptember 14. 9.00 óra
Vegyesvásár
Szeptember 15. 9.00 óra
Ruhavásár
Szeptember 22. 9.00 óra
Ruhavásár
Szeptember 23. 8.00 óra
Ruhavásár
Szeptember 24. 9.00 óra
Vegyesvásár
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Nemzetiségi 
előadás

A Harkányi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat vegyeskórusa a 
Zsigmondy sétány szabadtéri szín-
padán tartott előadást augusztus 
első napjaiban repertoárjából, me-
lyet táncház követett.

A programot szépszámú közön-
ség tekintette meg.

Az önkormányzathoz kapcsoló 
hírünk, hogy ők látják vendégül 
Bruchköbel - Harkány német 
testvérvárosa -  ötven fős dele-
gációját az idei szüreti fesztivál 
alkalmával.

Kormos István

Szeptember

Gyászol három hangyaboly,
cincognak a tücskök,
kék ködnek nézik az eget,
zöld ködnek a füstöt.
Szaladnak a füvekhez,
elszáll a fű délre,
kukoricazászlón lobog
üszök feketéje.

Boglyaszállás felrepül,
a fák mezustssze úsznak,
tücsökcirr ördögszekéren
panaszol az útnak.
Megadják mind magukat,
sárgöröngyre ülnek,
sírnak, rínak, s kis öklükkel
gyöngykönnyet törülnek.

Fiatalok figyelem!
A harkányi művelődési ház 
várja mindazokat a közép-
iskolásokat, akik teljesíteni 
szeretnék a részükre előírt 
kötelező közmunkát.
Jelentkezni személyesen - 
Kossuth L. u. 2/A - vagy 
telefonon: 72/480-459

Ifjú tehetségek bemutatója
A hagyományoknak megfelelően 

a városban tartotta nyári felké-
szülését a pécsi Ritmo Tánccsoport, 
amely a „táborozásának” lezá-
rásaként ízelítőt adott tudásából.

A szabadtéri színpadon rendezett 
bemutatón a legkisebbektől kezdve 
a már rutinosnak számító tizenéves 
táncosokig bezárólag mindenki a 
világot jelentő deszkára lépett, s 
méltán nyerte el a közönség tapsát.
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Horvát est zárta a nyári nemzetiségi programot

A KUD Čepinski horvátországi 
Martinci Kulturális Egyesület volt a 
szezonzáró nemzetiségi rendez-
vénysorozat vendége augusztus 
utolsó napjaiban, mely a helyi 
horvát önkormányzat kórusát 
követően lépett színpadra.

A műsor zárásaként rendezett 
bálon ezúttal a drávasztárai Remix 
együttes húzta a talpalávalót.

ESSEMM koncert és Fröccsmaraton

Közel fél órán keresztül osztogatta az autogram-
mokat fellépését követően Boros Tamás, művésznevén  
Essemm, akit 2010 óta Magyarország egyik leg-
tehetségesebb rapperének tartanak. Bárcsak 2010-ben 
tett szert nagyobb hírnévre, már azelőtt 9 éve a 
szakmában volt. Legújabb nagylemeze Magyarország 
egyik legkeresettebb raplemeze lett. A fiatal előadó az 
internet lehetőségeit is kihasználja, klippjeit már több 
millióan tekintették meg.

Szintén a fiatalokat vonzotta az idén ötödik 
alkalommal megrendezésre került Fröccsmaraton elne-
vezésű program, ahol a korosztály elvárásainak megfe-
lelő zene szólt.

Míg tavaly a megjelentek hatalmas építményeket 
emeltek a kiürült poharakból, hasonlóra ebben az évben 
nem került sor.

Ettől függetlenül a szervezőktől megtudtuk, a terv 
sikerült, vagyis új csúcsot sikerült felállítani.
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Kimagasló úszósiker Horvátországban

A z  a u g u s z t u s közepén Virovi-
ticán (Horvátország) 50 méteres 
versenyszámokban rendezett – ahol 

12 csapat úszói találkoztak – 
összevetéseken közel két tucat 
érmet nyertek a város diáksport 

egyesületének tehetségei, tájé-
koztatott Nemes János szakosz-
tályvezető.
Részletes eredmények:
Fiú: Tihanyi Patrik hát 1., gyors 2., 
mell 2., Sipos Dominik hát 1., 
pillangó 3., gyors 6., mell 5., 
Spándli Dominik gyors 1., pillangó 
1., mell 2., hát 3., Ahmann Bence 
mell, pillangó, gyors 3., hát 6., Reisz 
Bálint hát 2., pillangó, gyors 4., 
Szabó Barnabás mell 4., Kuszinger 
Áron hát 4. és Fekete Zalán mellen 
és háton 5.
Leány: Krutek Csenge mell 1., 
pillangó 2., gyors 5., Horváth Ágnes 
gyors, mell 2., hát, pillangó 3., 
Szabó Kíra mell, hát, gyors 2., 
Németh Emese mell 4., Lukács 
Luca hát, mell 4.
4x50-es vegyes váltó (Sipos, Szabó, 
Tihanyi, Spándli) 2., leány váltó 
(Lukács, Szabó, Krutek, Horváth) 4.

Első helyen a város labdarúgó csapata
5 : 0 arányú, magabiztos és 

megérdemelt győzelmet aratott 
hazai, idénynyitó mérkőzésén a 
város labdarúgó csapata a Hímes-
háza ellen. Az igazsághoz tartozik, 
hogy a gólok száma több is lehetett 
volna, ám ettől függetlenül tény: 
alakul a csapat. A gárda az első, 
idegenben játszott meccsén – 
Vajszló ellen – is nyerni tudott, 
akkor 3 : 5 került fel az eredmény-
jelző táblára, s a mostani, kapott gól 
nélküli sikernek köszönhetően 10 : 
3-as gólaránnyal a megye II-ben az 
élre kerültek. Bízunk benne, hogy a 
fiúk nem bízzák el magukat, s 
rendre szép játékkal kápráztatják el 
az egyre gyarapodó közönséget.

Burgert Ottó vezetőedző az 
alábbiakban értékelte a Hímesháza 
elleni összecsapást:

„Végig uraltuk a mérkőzést és 
megérdemeltük a sikert. Nagyobb 
arányban is győzhettünk volna, de 
nem lehetünk elégedetlenek. Nagy 

előrelépés, hogy az elképzelt tak-
tikát tökéletesen megvalósítottuk. 
Folyamatosan fejlődünk, ami 
fontos. Gratulálok a játékosaimnak! 
Ezzel a győzelemmel két fordulót 

követően az élre álltunk. Bár hosszú 
még a bajnokság, de reméljük, hogy 
a szezon végeztével is a mi ne-
vünkkel kezdődik a tabella.”

Úgy legyen. Hajrá Harkány!
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XI. JOOLA - Harkány Gyógyfürdő Kupa 
A Nemzetközi Asztalitenisz veterán 
ranglista versenyen, amelyet Éva 
Ferenc Harkány alpolgármestere 
nyitott meg, ezúttal 7 ország 189 
versenyzője vett részt.
Részletes eredmények:
40-49 FÉRFI PÁROS

1. DARU Zsolt Csákvári 
Torna Klub - NAGY 
Miklós Attila SZERVA 
Asztalitenisz SE

2. BAJCURA Marian SKST 
Humenne (SVK) - 
BEGALA Marian (SVK)

3. NYÍRŐ József Hévízi Sportkör - 
POLOVICS Róbert VETERÁN
3. NIEMELA Wolfgang 1.FC 
Eschenau (GER) - KIRNER 
Steffen TV 1881 Altdorf (GER)
50-59 FÉRFI PÁROS

1. CVECKO Daniel MSTK 
Martin (SVK) - 
ZADUBENEC Milan 
MSTK Martin (SVK)

2. MOLNÁR László Jászkun 
Volán Sport Club Kft - 
MAGIN Matthias TTF 
Danntadt (GER)

3. SZÉKELY Rudolf STK 
Levice (SVK) - 
PAVLOTTY Anton STK 
Levice (SVK)

3. MIROSLAV Kolár 
Gödöllői Egyetemi AC - 

FRANK Béla VETERÁN
65-69 FÉRFI PÁROS

1. ANTAL Zoltán Széchenyi 
I. Egyetem SE - SÁNDOR 
Tibor MALÉV Sport Club

2. HUBEN Hubert SV 
Hörstein (GER) - KOPP 
Reinhold SV Hörstein 
(GER)

3. SÁGI László dr. Jászkun 
Volán Sport Club Kft. - 
VASS Imre Szolnoki 
Honvéd SE

3. HAJDU István 
Tiszaújvárosi SC - KUTI 
Sándor Kiskunhalasi ASE

70-74 FÉRFI PÁROS
1. BÁTORFI István dr. Postás 

- SZALAI István Postás SE

2. GÚTH József SZERVA 
Asztalitenisz SE - KEPES 
László MALÉV Sport 
Club

3. 145 DUBÉCZI Zoltán 
Tiszaújvárosi SC - 
MISINSKY Július 
Szlovákia

3. HEGEDŰS Mihály dr. 
Hévízi Sportkör - 
SLINGÁR Antal Bajai T. 
Sportegyedület

60-64 FÉRFI EGYES FŐTÁBLA
1. FRANK Béla Eintracht 

Blielstein
2. LÁNI Tibor MSTK Martin 

(SVK)
3. TÓTH Ferenc Bajai T. 

Sportegyesület
3. TISO Bohuslav Bytsa 

(SVK)
75+ FÉRFI EGYES FŐTÁBLA 
1. HOLODA Július TJ Karlova 
Ves, Bratislava (SVK) 

2. SCWARA László 
VETERÁN
3. RIGÓ Lehel H-Generál 
Asztalitenisz SE

3. GÚTH József SZERVA 
Asztalitenisz SE

FÉRFI CSAPAT FŐTÁBLA 50-59 
ÉV

1. FRANK-KOLÁR (HUN-
SVK)

2. CVECKO-ZADUBENEC 
(SVK)

3. SZÉKELY-PAVLOTTY 
(SVK)

3. MIKLE-DUDASIK (SVK) 
FÉRFI CSAPAT 
FŐTÁBLA 60-69 ÉV

1. LÁNI-TISO (SVK)
2. GALAMBOS-KLEIN 

(HUN)
3. VASS-SÁGI dr. (HUN)
3. JANCO-KUVERA (SVK)

FÉRFI CSAPAT FŐTÁBLA 70+
1. HOLODA-JASKO (SVK)
2. ENGI-HORVÁTH dr. 
3. DUBÉZI (HUN)-

MISINSKY (SVK)
3. GÚTH-SCHWARA (HUN)

NŐI PÁROS
1. SCHNEIDERNÉ Máhli 

Ibolya Csákvári Torna Klub 
- MIZSEINÉ-MÉSZÁROS 
Judit Dunaújvárosi ASE

2. ZACHER Gizella 
Belvárosi Asztaliten. Egy. - 
KERTI Erzsébet Őrbottyáni 
Csapatok SE

3. BECK Szilvia Szombathely 

- BEKE Erika Sabaria SE
3. KÖVESFALVINÉ László 

Adrienn Őrbottyáni 
Csapatok SE - HORVÁTH 
Eszter Dunaújvárosi 
Főiskola DSE

NŐI CSAPAT FŐTÁBLA
1. MIZSEINÉ-

SCHNEIDERNÉ (HUN)
2. TÓTHNÉ-TÓTH M 

(HUN)
3. BECK-BEKE (HUN)
3. ZACHER-KERTI (HUN)

50-59 NŐI EGYES FŐTÁBLA
1. ZACHER Gizella 

Belvárosi Asztaliten. Egy.
2. VIKOR Beatrix PELIKÁN 

Asztalitenisz SK
3. BEKE Erika Szombathely

SCHNEIDERNÉ Máhli Ibolya 
Csákvári Torna Klub
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Aki nélkül nincs Joola Kupa: Beck Misi
Eredetileg versenybringásnak 

készült, profi kerékpáros szeretett 
volna lenni Beck Mihály, azonban 
dédelgetett álmát egy térdsérülés 
szertefoszlatta.

- Pedig jó voltam, de bele kellett 
törődni, mondja a Kisvaszarban 
született örökifjú pingpongos.

Meséli - mint egykori kite-
lepülőnek -, amikor már lehetett 
Magyarországra jönni, ő dagadt 
lábbal érkezett Harkányba, ahol 
aztán - láss csodát! - egy hét alatt 
rendbe jött. Azóta rendszeresen 
visszajár, egészséges, még futni is 
tud. Az asztalitenisz kupát a Joola 
főnökével - aki személyes jóbarátja 

- hozták tető alá. Úgy látja, hama-
rosan kicsi lesz a sportcsarnok, 
amibe szerinte mindenképp szük-
séges a klíma kialakítása.

(A kupa idején tombolt a leg-
nagyobb kánikula Harkányban!)

Megtudtuk, hét éven keresztül 
játszott a német első osztályban, 
ahol sikerült a legjobbak közé 
verekedni magát.

Elmondása szerint a pingpongos 
edzőtáborokat mindig Harkányba 
szervezik, mert itt jó közegre leltek.

Megfogalmazása alapján: „haza 
megyek, ha ide jövök.”

Így legyen még sokáig.
HH

Program:
Szeptember 4., péntek
17.00 XXI. Szüreti fesztivál megnyitó
Baksai Endre Tamás Harkány Város polgármestere
17.15 Harka dalkör szüreti nótacsokra
18.00 Szabó Ádám harmonikás műsora
18.45 Children of Distance előadása
20.00 Neoton Família koncert
22.00 Retro disco Dj Fuszi + Solymi conga show

Szeptember 5., szombat 
17.00 Harkány Big Band
18.15 Bereczki Zoltán musical műsora
20.00 Fenyő Miklós koncert
22.00 Tűzzsonglőrök előadása
22.30 Csak Apa Kedvéért koncert

Szeptember 6., vasárnap
15.00 Kaprincai Művészeti Tánciskola
15.40 Siklósi Ifjúsági Koncert-fúvószenekar
16.20 Drávaszögi bemutató
17.00 Zumba - Siklós
18.00 Szüreti felvonulás

(A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!)



(A rendezvény batyus jellegű!)


