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Harkány Város Önkormányzatának ingyenes havilapja

ÚJABB SZELFIPONT

ZÖLD VÁROS PROJEKT

FARSANG

A csúszda előtt állították fel városunk
legújabb szelﬁpontját.

Megkezdődött a munka, megújul a
Zsigmondy sétány és környezete.

Farsangoltak az óvodások, az iskolások
és a harkások is.
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HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ
A 2018-AS ÉVRŐL
A képviselő-testület elfogadta a jegyző beszámolóját a 2018-as évről. Az önkormányzat 2018-as évről
szóló beszámolójából kiderül, hogy 2018-ban Harkány város képviselő-testülete 24 (2017-ban: 23) alkalommal ülésezett, ebből 13 ülés rendkívüli és egy ünnepi volt. A kötelező éves közmeghallgatást 2018. január 18-án tartották. Az egész évi munka során 24 (2017-ban: 25) rendeletet alkotott és 212 (2017-ban: 198)
határozatot hozott a testület. Az Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottsága 11 alkalommal (2017-ban: 13 alkalommal) tartott ülést, amelyek keretében összesen 82 (2017ben: 98) határozatot hozott; míg a Jogi és Szociális Bizottság 11 (2017-ban: 15) alkalommal ülésezett és 28
(2017-ban: 16) határozatot hozott.
A városban két nemzetiség önkormányzat működik.
A horvát nemzetiségi önkormányzat 10 ülést tartott és
97 határozatot hozott, míg a német nemzetiségi önkormányzat 9 ülésen 83 határozatot hozott. A beszámoló
kitér a hivatal különböző osztályainak működési statisztikáira is. Így többek közt a műszaki osztályéra, amely
a pályázatok lebonyolításában és megírásában is közreműködik. Eszerint 2018-ban a műszaki osztály által
koordinált főbb fejlesztések, eredmények a következők
voltak: esélyotthon-beruházás – 35 millió forint, bölcsőde kialakítása – 49 millió forint, művelődési ház felújítása – 7 millió forint, fürdő gyerekvilág kialakítása – 300
millió forint, fürdő II-es épület felújítása (folyamatban) – 400 millió forint (megvalósult), hegyi-belterületi utak javítása-kátyúzása,
járdafelújítások, bontási munkák – 16,4
millió forint, ASP-rendszer bevezetése 7 millió forint, azaz összesen 814,4
millió forint. Az osztály a testületi
döntések értelmében a Városgazdálkodástól is rendelt munkákat, többek közt
az önkormányzati lakás- és intézmény-felújításokhoz, a belvízelvezetési korszerűsítésekhez, valamint
út- és járdaépítéshez.
A műszaki osztály koordinálásával
és hathatós munkájának köszönhetően a 2018-as évben az önkormányzat
többek közt sikerrel pályázott EFOP-programokra, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetséghez telephely-korszerűsítésre. Mindezek mellett két
kormányhatározatban több mint hárommilliárd forint
támogatásban részesítették az önkormányzat pályázatát a fürdő fejlesztésére. A beszámoló kitér a pénzügyi
osztály munkájára is, külön kiemelve, hogy az osztály 14
intézmény pénzügyi feladatait látja el, így gyakorlatilag
az egyik legnagyobb feladattal rendelkező hivatali osztály az övék. A tájékoztatóban említésre kerül még, hogy
az előző évek jelentős és sokszor szinte megoldhatatlannak tűnő ﬂuktuációja után 2018 végére elmondhatják,
hogy stabilizálódott az osztály létszáma. Év végére egy
dolgozó távozása után sikerült önkormányzati területen
jártas kollégát felvenni. A feladatelosztásban több év
próbálkozás után megvalósulhatott, hogy a vagyon nyil-

vántartására külön dolgozót alkalmazhassanak. A beszámolóban az Igazgatási Osztály munkájával kapcsolatban kiemelik, hogy felettébb szerteágazó és összetett
feladatot kell ellátnia. Többek közt az osztályhoz tartozó
munkatársak végzik a kifüggesztésekkel kapcsolatos
ügyintézést, az egyes lakossági panaszok kivizsgálását, a harkányi piacon árusítók bérleti szerződéseinek
megkötését, a lakásbérleti szerződések megkötését, a
birtokvédelmi, fakivágási, vadkár ügyeket, a társasházak törvényességi felügyeletét és a rendezvénytartási
engedélyek megszerzése okán induló eljárások lefolytatását. Az osztály feladata a testületi ülések előkészítése Harkányban és társtelepülésein. Az osztály
munkatársaihoz tartozik még a teljes intézményrendszer (óvoda, körzeti orvosok)
okiratainak kezelése is, ahogy a szociális ügyek ügyintézése is. Itt a beszámoló kitér a tavalyi év statisztikájára,
melyből kiderül, hogy 2018-ban egy
fő részesült gyógyszertámogatásban,
75 esetben lakhatási támogatást ítéltek
meg, 68 esetben rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtottak támogatást, 4-4 alkalommal köztemetésre
és temetési segély kiﬁzetésére került sor, valamint 59 esetben született támogatói döntés gyermekvédelmi kedvezmény kapcsán, és 25 esetben
gyermek-rászorultság esetében született
támogató döntés. 2018-ban 38 m3 szociális tűzifa
juttatásáról döntöttek, ennek kiszállítása megtörtént.
A tájékoztatóban helyet kapott a hivatali adócsoport
munkájának bemutatása is, melyben kiemelték a tavalyi év adóbevételeinek növekedését. Számszerűsítve
elmondható, hogy összességében a tervezett 441 millió
forint adóbevételhez képest 504 743 559 forinttal zártak. A 63 743 559 forint többlet nagyrészt az idegenforgalmi adó, az építményadó és az iparűzési adó beszedésének többletéből keletkezett. Fontos, hogy a 2017. évi
adóbevételhez képest a 2018. évi adóbevétel 37 862 313
forint többlet-növekedést mutat. A tájékoztató kiemeli még, hogy a beszedett adókülönbözet alapján 15 514
darab IFA-köteles vendégéjszakával több volt 2018-ban,
mint 2017-ben.
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A ZSIGMONDY SÉTÁNY
FELÚJÍTÁSA
Mint arról beszámoltunk, január közepén megérkezett a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának tanúsítványa,
miszerint alá lehet írni a Zöld város projekt kivitelezői szerződését. Február közepén pedig már a lezárt munkaterülettel találkozhattunk a harkányi park és Zsigmondy sétány körül, elkezdődtek a
munkálatok. A munkaterület átadásán Baksai Tamás polgármester
elmondta, évekkel korábbra nyúlik vissza annak a munkának a gyökere,
mely Harkányt ismét méltó, európai színvonalára emeli.
Az Élhetőbb Jövő
– Harkány Zöld
Belváros
című
TOP-projekt keretében megvalósuló beruházás
kapcsán
több
mint egymilliárd
forintért, vissza
nem térítendő támogatás révén valósulnak meg fejlesztések a Zsigmondy sétányon.
Harkány életében az egyik legnagyobb fejlesztést indítjuk most el – mondta Baksai Tamás a munkaterület-átadással egybekötött sajtótájékoztatón, melyet a sétány
és park februárban körbehatárolt területén tartottak.
Mint a polgármester ismertette, a terület ősszel befejeződő fejlesztésének előkészülete 2014-re nyúlik vissza,
amikor Nagy Csaba még a megyei közgyűlés elnökeként
segédkezett a város fejlesztésében, ő maga pedig a polgármesteri jelöltség megmérettetése előtt állt. A közösen
megfogalmazott célokat négy év közös irányba tett erőfeszítése követte, melynek vége az októberi átadón látszik körvonalazódni.
A polgármester felidézte: a 2016 júliusában beadott pályázatra a város 2017 júniusában 1.013.865.351 forintot
nyert, a közbeszerzési eljárásokat pedig 2018 szeptemberében indították. A képviselő-testület áldozatos munkája mellett Baksai Tamás a háttérben dolgozó hivatali
munkatársak tevékenységét is kiemelte. Gyermekeink,
unokáink, Harkány jövőjét vagyunk hivatottak meghatározni – fogalmazott a város első embere, rámutatva, hogy
a fejlesztések nem csak a Zöld belváros projekt keretében
zajlanak, hanem ezzel párhuzamosan fut a fürdőfejlesztés is, ahol még ennél is nagyobb volumenű, a következő
önkormányzati ciklusba is átívelő projektek futnak.
A munkaterület körbekerítése egyebek mellett azt a célt
is szolgálja, hogy a város lakóit a lehető legkevesebb kellemetlenség érje – ismertette Kapitány Zoltán a parkot
körbevevő és egyben a munkaterületet kijelölő kerítésre
mutatva. Mint a Viva Palazzo Zrt. vezérigazgatója kiemelte, a munkálatokat az őszi elkészültükig kiemelt gondossággal fogják felügyelni.
Harkány a fejlődés útjára lépett – mondta Nagy Csaba,
a térség országgyűlési képviselője. A városi fejlesztése-

ket részletezve az iskolai sportpálya kupolája valamint az
óvoda felújítása és a bölcsőde kialakítása mellett a piac és
az ipari park fejlesztése is napirenden van, miközben negyedik alkalommal döntött a kormány arról, hogy komoly
támogatást juttat el a város és a fürdővállalat számára.
Nagy Csaba szavai szerint teljesülni látszik az a célkitűzés
is, miszerint a 2014-ben indított TOP-program kapcsán –
törvényes keretek között – baranyai vállalkozók kaphassák a munka jelentős részét. Nem közhely, hogy Harkányért dolgozunk, hiszen a sokmilliárdos fejlesztések azt
jelentik, hogy mind Harkányban, mind a
környéken élőknek egy stabil, biztos
gazdasági alapot tudunk adni – fogalmazott a parlamenti képviselő.
ŐSSZEL KÉSZÜL EL
Az átadóval megkezdődött a teljes Zsigmondy sétány, a park,
a parkoló, a katolikus templom
parkolója és járdái, a teljes Őspark
felújítása, a park területén található
színpad és kiegészítő épületének energetikai korszerűsítése és felújítása. A fejlesztéssel az öszszesen 46 615 négyzetméter nagyságú terület meglévő
funkcióinak minőségi javítására és új funkciókkal való
megtöltésére kerül sor annak érdekében, hogy élhetőbb környezetet, jobb életminőséget teremtsen az itt
élők és a turisták számára, növelve a város vonzerejét,
versenyképességét. A színpad és a hozzá tartozó épület
teljesen megújul, áram- és vízellátással felszerelt árusító
pavilonokat alakítanak ki, mindemellett a sétány a rendezvények alkalmával kiváló helyet ad a mobil pavilonok
számára. Az egészségtudatosság jegyében ivópavilont
építenek, mely mindenki számára gyógyvíz-vételi lehetőséget biztosít. A gyermekek számára három korcsoportos játszótér épül, emellett egy tanösvényt is kialakítanak. A kerékpárosok számára három pontra telepítenek
biciklitárolókat, illetve a közlekedési felületen elektromos
töltőállomás létesül. A területre a közbiztonság érdekében kamerarendszert telepítenek.
A projektben a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal
mellett partnerként vesz részt a Harkányi Római Katolikus Plébánia, így a sétány elején lévő templom körül is
megújulnak a közlekedő- és a zöldfelületek.
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ÉRTÉKMENTÉS – RESTAURÁLJÁK AZ ORSZÁGALMÁT IS
Az ezredfordulón adták át Harkány jelképes szökőkútjait, ezek restaurálásról döntött a város.
Az értékmentésben az egykori tervezőjük és összeszerelőjük is részt vesz.
Harkány önkormányzata 1999-ben rendelte meg a két
szökőkút, a Zsigmondy sétányon lévő Zsolnay és az Országalma tervezését, majd elkészítését. Az azóta a város
jelképévé vált műtárgyakat egy évvel később, a millennium júliusában, a Fürdőfesztivál idején adták át.
A két szökőkutat azóta az idő vasfoga is megviselte, de
jelentősebb felújításon nem estek át, csak karbantartási
munkákat végeztek rajtuk. Ez alól a Zsolnay-szökőkút
úgy-ahogy kivétel, mivel a tavalyi év második felében
két alkalommal is megrongálták – ott néhány elemet
kellett javítani illetve pótolni, de átfogó restaurálásra is
szükség van annak érdekében, hogy megőrizhesse eredeti szépségét. Esetében a meghatározott elemek újragyártása, fémszerkezeti elemek legyártása, a műgyantás
színre- és formára javítás, restaurálás, ﬁnomcsiszolás, a
labrador gránit és a márvány csiszolása, polírozás, valamint aljzatmozaik lerakása szükséges.

Szintén értékmentésre van szükség az
országalma tekintetében, az évek
óta már nem is csobogó látványosság elemei is felújításra
szorulnak: elkerülhetetlen a
kerámia elemek legyártása,
gömbhézag-tömítés, műgyantás javítás, a repedések ﬁnomrestaurálása, a porcelánlap
valamint az aranyozott kereszt
cseréje.
Keményffy Gábor iparművész – aki a
képviselő-testület elé tárt anyagok szerint a szökőkutakat tervezte és összeállította
– az országalmát 935.100, míg a Zsigmondy sétány Zsolnay-szökőkútját 7.586.600 forintért hozza helyre a következő időszakban.

LÉLEK KÖR ÚT: KOMPLEX MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK
A Magyar Művészetterápiás Társaság sikeresen pályázott a MOL Új Európa Alapítvány által kiírt Gyermekgyógyító Programjába. A projektben az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan több helyszín általános iskolásai
vesznek részt. 2018/2019 tanévben Szenna, Drávaszabolcs, Pécs, valamint Harkány általános iskolájában kerül sor művészetterápiás foglalkozásokra alsó tagozatos
gyermekek részére. A megvalósuló projekt célja, hogy
azokat a gyerekeket, akik iskolai beilleszkedési zavaraik,
és/vagy különböző mértékű tanulási részképesség-zavaraik okán, lelki egészségük érdekében segítségre szorulnak, művészetterápiás segítőcsoport keretein belül
támogassák.
A művészetterápiás foglalkozások tematizált, zárt kiscsoportokban zajlanak. A csoportokat helyszínenként
egy-egy diplomás művészetterapeuta vezeti, heti két
órában, tíz héten keresztül. Az utolsó foglalkozásra a
résztvevő gyermekek szülei is meghívást kapnak, hogy
gyermekeikkel együtt játszva, olyan tapasztalatokat
szerezhessenek egymásról, ami segíti őket, egymáshoz fordulásukat a további életükben is. A gyermekek
tét nélkül tanulhatják meg értelmezni önmaguk és a
közösség jelzéseit, kifejezni és irányítani verbálisan és
nonverbálisan, alkotási folyamatokon, dramatikus játékokon keresztül saját gondolataikat és érzelmeiket, és
amelyben megtapasztalhatják az egymás iránt érzett
bizalmat és biztonságot. A tanulók ezáltal megtalálják
egyéni motivációikat, fejlődik önértékelésük, önismeretük, kommunikációs képességeik, és nem utolsó sorban
tanulmányi eredményük is javul. Munkatársaink szakmai
team-munka háttérrel, minden helyszínen azonos tematikával dolgoznak, rendszeres szupervízióban.
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RENDEZŐDHET A KOSSUTH UTCA
LÁTKÉPE

CSÚSZDÁVAL PÓZOLHATNAK AZ
ÚJ SZELFIPONTON

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy
nem kíván élni az elővásárlási jogával a Kossuth utcában
csak „Bányász” parkolónak hívott terület esetében.
A tulajdonos kereste meg az önkormányzatot, hogy
ajánlatot kapott az egykori étterem helyén jelenleg parkolóként funkcionáló területre. A testületi tagok döntöttek arról is, hogy támogatják a Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
szóban forgó területtel kapcsolatos vásárlási törekvését.
Így hosszú idők után van esély a terület végleges rendezésére és egy fürdő-főbejárat kialakítására a főutcán,
mely a nem éppen megnyerő Platán kaput váltaná ki.

Még elég kies a téli környezet, de hamarosan zöldbe
borulnak a fák és kinyílnak a virágok a fürdőben létrehozott szelﬁpont körül. A csúszda mellett felállított, megmászható szív a Harkányi Turisztikai
Egyesület kezdeményezése nyomán létesült.
Legutóbb a katolikus templom előkertje kapott egy
szelﬁpontot, korábban pedig a Bartók Béla utcai tér valamint a fürdő bejárata előtti terület. Mint Mojzes Tamás,
az egyesület titkára jelezte, a téli szezont további installációkkal erősítenék meg, de a nyarat illetően is vannak
még ötleteik.

AZ AKNAFEDELET IS LOPJÁK
Ismeretlen tettesek ellopták a harkányi kórház mentőbejárójában lévő aknafedelet, ezzel
közvetlen balesetveszélyt idézve elő.
A kórház dolgozói ideiglenes jelleggel egy pozdorjalapot helyeztek a
csatornára. A nagy tömeggel bíró
öntöttvas fedél értéke 65 ezer forint, az ügyben rendőrségi feljelentés is történt. A nyomozás során a
kórház biztonsági kameráinak felvételeit is felhasználják.

Fotó: Kacsúr Tamás

SZÁLLÁS.HU:
HARKÁNY A LEGNÉPSZERŰBB
ATTRAKCIÓK KÖZÖTT

„VÁR A BOR A VÍZ!”
„Vár a Bor a Víz!” szlogennel ebben az évben is közösen vett részt Harkány és Siklós az Utazás kiállításon. A rendezvényt február 21. és 24. között tartották a Hungexpón.

A belföldi úti célokat tekintve Budapest, Siófok,
Eger és Hajdúszoboszló volt a legkeresettebb, ám a
turisztikai attrakciók legnépszerűbbjei között a harkányi fürdő is helyet kapott – közölte a Szállás.hu.
A turizmus forgalma közel 10 százalékkal bővült tavaly, a foglalások kétharmada 1-2 éjszakára szólt, az
emberek pedig a szálláshelyeken átlagosan 46.830
forintot ﬁzettek.

– Harkány idén ünnepli várossá nyilvánításának huszadik évfordulóját, ennek jegyében számos programot
szervez. Mi ezt, illetve a Harkányi Gyógyfürdőt állítottuk a középpontba, mindamellett, hogy az ajánlataink
tükrözik a rendezvény fő üzenetét is, amely az aktív
hétvégékre összpontosít – mondta Mojzes Tamás, a
Harkányi Turisztikai Egyesület titkára. Siklós a vár
népszerűsítésén kívül a „Perényi 500” emlékévhez kapcsolódó eseményeket és a Gördülő
dűlők programsorozatot
ajánlotta az érdeklődők
ﬁgyelmébe. Utóbbi egyre népszerűbb, hiszen
a sport, a kultúra, a gasztronómia és a bor szerelmesei
megismerhetik a Tenkes-hegyi
pincéket, a helyi termékeket, a
Villányi-hegység dűlőit és természetesen a borokat.

A szállásfoglaló oldal adatai szerint a szálláshelyek közül
az apartman, a vendégház és a panzió volt a legnépszerűbb, a vendégéjszakák többsége ezekbe a kategóriákba
szólt. A Szállás.hu foglalási statisztikái szerint a megyék
közül Pest, Somogy és Heves, a települések közül pedig
Budapest, Siófok, Eger és Hajdúszoboszló mellett Szeged, Gyula, Pécs, Balatonfüred, illetve Zalakaros és Hévíz volt a legnépszerűbb. A turisztikai attrakciók közül a
legnagyobb érdeklődés az egri vár, a miskolctapolcai barlangfürdő, a zalakarosi fürdő, a Festetics-kastély és a harkányi gyógyfürdő iránt volt. A Szállás.hu jelenlegi adatai
szerint a magyarok körében idén is Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Zalakaros a legnépszerűbb úti cél.
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Iskolai farsang
Kitaibel Pál Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Fotó: Kótány Jenő, Benedek Dóra
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Harkányi Óvoda
Fotó: Kótány Jenő
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Harka Dalkör
farsang
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Harkányi művelődési ház
Fotó: Kótány Jenő
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Harkányi művelődési ház
Fotó: Kótány Jenő
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BEMUTATKOZIK A HIVATAL

Fülöp Krisztián
Fülöp Krisztián közel egy éve látja el a közterület-felügyelő munkakört a városban. A korábban
rendőrként, illetve hasonló területen dolgozó ﬁatalemberrel beszélgettünk Harkányról és a munkájáról.
Miért választotta a harkányi közterület-felügyelőséget?
Nem áll tőlem távol ez a munka, hiszen hosszú éveken
keresztül börtönőrként majd rendőrként teljesítettem
szolgálatot. Egészségügyi okokból távoztam a rendőrség kötelékéből és kerültem Siklósra közterület-felügyelőnek, majd tavaly érkeztem a harkányi hivatalhoz.
Mennyiben más vagy hasonló a két település közterület-felügyelősége?
Teljesen más munkát várnak el mindkét településen.
Harkányban hozzánk tartozik a területhasználati engedélyek kiadása is, aminek alapvetően is a közterületes
kollégákhoz kell tartoznia. Sokkal tágabb a munkakör
Harkányban, mint volt az a korábbi helyemen. Azonban
egyvalamiben hasonló, a szabályok betartatása itt is
alapvető feladata a közterület-felügyelőnek.
Mik azok a feladatok, amik a legjellemzőbbek a napi
munkavégzésben?
Hetente egyeztetett napokon és időpontokban a rendőrséggel közös szolgálatot látunk el. Gyalogos szolgálatot adunk a helyi piacon, a víkendtelepen, valamint a
főutca és a fürdő környezetében. Ezek a kiemelten fontos területek a városban. Mindemellett a zöldterületen
való parkolást ellenőrizzük, és a lakó-pihenő övezetben
is igyekszünk betartatni a helyi rendeletet. Ezen felül,
ahogy már említettem, a közterület-használati engedélyek kiadása is hozzánk tartozik, de a hivatal által ránk bízott munkát, feladatot is ellátjuk. Bár kevesebb szó esik
róla, de a zöldterületek rendben tartásának ellenőrzése
és a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézések is hozzánk
tartoznak, ahol szintén a rendeletekben foglaltaknak a
betartatása a feladatunk.
Mennyire szigorúak?
Egy-egy ellenőrzés során elsősorban igyekszünk tudatosítani az állampolgárokban a rend betartását. Nem bün-

ANYAKÖNYVI HÍREK

2019. január

Milyen változásokra számíthatunk 2019-ben?
Tavaly kerültek ki a Kossuth Lajos utcába, a négysávos
útra a „Megállni tilos!”-táblák. A Kossuth utca szervizútjairól ugyanis nem lehetett szabályosan – de inkább azt
mondanám balesetveszélytől mentesen – kikanyarodni,
ha a négysávos út szélső sávjában megálltak az autók.
Ezzel a rendelkezéssel ezen szeretett volna javítani az út
fenntartója. Ezt a területet a rendőrség és mi is folyamatosan ellenőrizzük. Mindezek mellett a piacon is kikerültek a sátrak melletti útszakaszra a „Megállni tilos!”-táblák. Itt harmincperces kivételt kapnak az áruszállítók, de
összességében nem lehet megállni. Ami még fontos az
idei évben, hogy elkezdődnek a munkálatok a Kossuth
és Ady utca kereszteződésében, ahol körforgalom létesül, illetve a Zsigmondy sétányon is zajlik majd a felújítás. Mindkét helyszínen forgalmi rendváltozás lesz, így
ott az autóvezetők és gyalogosok, kerékpárosok fokozott ﬁgyelmét kérjük.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
2019.01.04.
2019.01.11.
2019.01.12.
2019.01.31.

Sós Barbara Beáta és Bruckner Nándor
Gotthardt Anita és Krum Zoltán
Pálföldi Tünde és Puskás Jácint
Vass Melinda és Kovács Tibor

ELHUNYTAK:

SZÜLETTEK:
2019.01.27.
2019.01.29.

tetünk elsőre, mindenkinek jelezzük egy-egy ﬁgyelmeztetéssel, hogy hibát követett el, legyen szó rossz helyen
parkolásról vagy egyéb vétségről. Hogy szemléltessem,
ezen a héten hat ﬁgyelmeztetést adtunk és mindössze
egyszer büntettünk (az interjú a hét utolsó munkanapján készült – a szerk.). Ez az egy büntetés a második ﬁgyelmeztetés után történt. Sajnos nem tudunk mit tenni
akkor, ha jelezzük az állampolgárnak, hogy nem tartja be
a rendeletben foglaltakat, ám ő ennek ellenére továbbra
is vét az ellen.

Meszinger Fruzsina Anna
Balázs Gergő

2019.01.15.
2019.01.30.
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Kedves Vendégeink!
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A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2019. február 18-tól lezárja a Zsigmondy Vilmos
sétányon lévő DÉLI bejáratát, az „Élhetőbb jövő – Harkány Zöld Belváros
című TOP – 2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló
Harkányi Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való
bővítése” céljából.
Beruházás tervezett időtartalma: előreláthatólag 8 hónap
Kérjük Fürdőbe érkező vendégeinket, hogy be-, illetve kilépésre a
Bajcsy-Zsilinszky utcában található Főbejáratot, vagy a Kossuth Lajos
utcáról megközelíthető Platán bejáratot használják.
Szíves megértésüket előre is köszönjük!

INDUL A KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE
Még 2017-ben nyert Harkány önkormányzata 63 millió forintot – konzorciumi partnerként – egy körforgalom építésére a város legforgalmasabb csomópontjába, a TOP Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
pályázatán. A Kossuth és Ady utca kereszteződésében idén február elején földmérők jelentek meg, és ezzel
kezdetét vette a nyár végéig tartó munka.
Augusztusra készül el a Kossuth Lajos és az Ady Endre utca kereszteződésébe tervezett körforgalom – tájékoztatta
a harkanyihirek.hu-t a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. Az építést megelőző közműkiváltások március és május között
történnek, kismértékű forgalomkorlátozással járnak majd.
A körforgalmú csomópont és a közvilágítás kivitelezése várhatóan júniusban kezdődhet el, ami már jelentősebb forgalomkorlátozással jár a munkálatok augusztusi befejezéséig.
A pályázat konzorciumban kerül megvalósításra, ahol a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárását a Közút mint házigazda írta ki és bonyolította le. A munkálatokat eredetileg közel egy évvel korábbra tervezték, de a közbeszerzés első
köre eredménytelen volt, mert az elvárt rövid teljesítési határidőt egyetlen ajánlattevő vállalkozó sem tudta volna
teljesíteni.
Fotó: Kacsúr Tamás
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„HARKÁNYBAN ÉLNI JÓ! – ESÉLY OTTHON, HARKÁNYBAN” PÁLYÁZAT
KERETÉBEN NYÚJTANDÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE
Harkány Város Önkormányzata ezennel kiírja az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 „Harkányban élni Jó! -Esély Otthon, Harkányban” elnevezésű pályázat keretében nyújtandó „Esély Otthon, Harkányban” lakhatási támogatás pályázatot, az
alábbi tartalommal:
Az Esély Otthon projekt keretében Harkány 754 hrsz. – természetben a 7815 Harkány, Zrínyi M. u. 1. – ingatlanban
összesen 5 db önkormányzati bérlakás került kialakításra és felszerelésre önálló lakhatás céljából a 18-35 év közötti célcsoportba tartozó ﬁatal egyének, párok és családok számára. A kiválasztott bérlőnek nem kell lakbért ﬁzetnie, csak az
általa használt bérlemény rezsiköltségeinek megﬁzetésére köteles. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele,
hogy a beköltöző ﬁatal (vagy család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen. Kiíró előnyben részesíti a harkányi lakcímmel rendelkező, vagy Harkányba költözni szándékozó azon pályázókat, akik harkányi
székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló foglalkoztatottak vagy ilyen foglalkoztatásra irányuló szándéknyilatkozattal rendelkeznek.

A CÉLCSOPORTOT A 18-35 ÉV KÖZÖTTI FIATALOK KÉPEZIK, ÍGY A SZÓBAN FORGÓ
BÉRLAKÁSOKRA KIZÁRÓLAG ŐK JELENTKEZHETNEK.
PÁLYÁZHATÓ INGATLANOK:
Az 5 db bérlakásba egyszerre, a lakás méretétől függően kerülhet sor a pályázó, valamint a vele esetlegesen együtt
költözők elhelyezésére. Egy fő maximum 24 hónapig lakhat az ingatlanokban.
Az „A” épület földszintjén található 55,33 m2 nagyságú lakásba optimálisan 2-3 fő, az „A” épület emeletén található
57,69 m2 nagyságú lakásba optimálisan 2-3 fő, a „B” épület földszintjén található 2 db 26,27 m2 nagyságú garzonlakásba optimálisan 1-1 fő, a „B” épületben található emeletes 78,88 m2 nagyságú lakásba optimálisan 4-5 fő költözhet be.
AZ INGATLANOK JELLEMZŐI:
„A” épület:
1. földszinti lakás: 55,33 m2 nagyságú 2 szobás, konyha, nappali-étkező, fürdő, WC, előtér, szélfogó. A lakáshoz 1 db
5,23 m2-es és 1 db 12,67 m2-es terasz tartozik.
2. emeleti lakás: 57,69 m2 nagyságú 2 szobás, konyha, nappali-étkező, fürdő, WC, előtér, lépcsőház. A lakáshoz 1 db
11,97 m2 nagyságú erkély tartozik.
„B” épület:
3. földszinti garzonlakás: 26,27 m2 nagyságú konyha-nappali-étkező, fürdő és előtér. A lakáshoz 1 db 7,46 m2 nagyságú
terasz tartozik.
4. földszinti garzonlakás: 26,27 m2 nagyságú konyha-nappali-étkező, fürdő és előtér. A lakáshoz 1 db 7,46 m2 nagyságú terasz tartozik.
5. emeletes lakás: 78,88 m2 nagyságú 2 szobás, konyha-étkező, nappali, fürdő, WC, előtér, közlekedő. A lakáshoz 1 db
6,38 m2 nagyságú terasz tartozik.
A lakások mindegyike a következő eszközökkel kerül felszerelésre: mosógép, laptop, íróasztal, ágy, beépített konyhabútor, főzőlap, sütő, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, beépített szekrény, valamint vezetékes internet-kapcsolat.
PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik Harkányban lakcímmel rendelkeznek, vagy Harkányba kívánnak költözni és Harkány város közigazgatási területén működő munkáltatónál illetve vállalkozóként rendelkeznek munkaviszonnyal, vagy kívánnak munkát vállalni.
TÁMOGATÁS FELTÉTELEI:
A lakhatási támogatás Pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a ﬁatal nyújthat be pályázatot, aki
• Harkányban lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él, vagy Harkányba kíván költözni,
• a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves és a bérleti szerződés megkötésekor még nem töltötte be a 35. élet évét,
• harkányi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló foglalkoztatotti jogviszonnyal vagy szándéknyilatko-
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zattal rendelkezzen arról, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja a kérelmet, és/vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló
iskolai tanulmányokat folytat vagy harkányi székhellyel működő egyéni vállalkozó.
A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző ﬁatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja)
foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen.
A lakhatásban részesített ﬁatalok számára kötelező a közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a
településen.
A lakhatási támogatásban részesített személy Harkány Város Önkormányzatának felkérésére cselekvési tervek elkészítésében, felülvizsgálatában vesz részt, a cselekvési tervben rögzített feladatok megvalósításában aktív, tevőleges
részvételt tanúsít, továbbá szakmai rendezvényeken a település közösségfejlesztési programjaiban, valamint a projekt
programokban (kommunikációs tréning, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, vállalkozói ismeretek képzés)
részt vesz.
Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének testületi
tagjainak, Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi, Szociális Bizottságának tagjainak, valamint a
felsorolt személyek közeli hozzátartozóinak.
Nem nyújthat be pályázatot az a személy, akinek vagy saját maga vonatkozásában vagy a vele együtt költöző személy
vonatkozásában ½ tulajdoni hányadot meghaladó lakás vagy üdülő céljára szolgáló ingatlan van a tulajdonában.
Ezúton felhívjuk a kedves pályázók ﬁgyelmét, hogy amennyiben a beérkezett pályázatok vonatkozásában
az értékelési szempontrendszer alapján az egyes pályázók azonos pontszámot érnek el és nem áll rendelkezésre elegendő beköltözhető lakás, akkor a Jogi, Szociális Bizottság mérlegelési jogkörben, akár személyes
meghallgatás keretében dönthet a lakások kiutalásáról. A lakások kiutalásának eldöntésénél az értékelési
szempontrendszer alapján elért pontokon kívül a beköltözni kívánó személyek száma is összevetésre kerül
a lakás méretével, melynek célja az optimális lakótér és lakókörnyezet kialakítása.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
úgy, hogy a pályázatok teljes anyaga a fenti határidőig beérkezzen!
• A pályázatot 1 eredeti példányban aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt zárt borítékban személyesen
vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni, „Esély Otthon- Harkányban” – lakhatási támogatás pályázat.
• Benyújtás helye és a pályázatokkal kapcsolatos további információ.
Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ (Ifjúsági iroda)
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 2/A
EGYÉB INFORMÁCIÓK:
A beérkezett pályázatokat Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Szociális Bizottsága zárt ülés keretében bírálja el 2019. április 15. napjáig.
A pályázati kiírás, valamint Harkány Város Önkormányzatának az „Esély Otthon” című Önkormányzati pályázatok elbírálásának szempontjairól megtekinthetők:
Harkányi Polgármesteri Hivatal (7815 Harkány, Petőﬁ S. u. 2-4.) (földszint) előterében, valamint
a http://www.harkany.hu/ honlapon.
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás a munkaidőben 06-30/964-2820-as telefonszámon kérhető.

FELZÁRKÓZTATÁSI PROGRAM

Fotó: Kótány Jenő

Harkány városa adott otthont az első közösségi együttműködést erősítő rendezvénynek, amit a Baranya megyei felzárkóztatási program keretein belül valósítottak meg.
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ISKOLAI hírek

Február elején a harkányi iskola már második alkalommal adott otthont a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók számára rendezett tanulmányi versenynek. A közel ötven gyermek a mohácsi
tankerülethez tartozó iskolákból és a közeli nem állami
fenntartású intézményekből érkezett. A rendezvény
szervezői a harkányi iskola gyógypedagógusai voltak,
akiknek az volt az elképzelése, hogy a gyerekek, az
iskolák ne egymás ellenfelei legyenek, hanem inkább
ismerjék meg egymást jobban. Együtt gyarapítsák
tudásukat, illetve tudják alkalmazni megszerzett új

ismereteiket, ezért vegyes – több iskola tanulóiból álló
– csapatokat alakítottak ki. A szépírási és helyesírási
feladatokon kívül megismerkedtek Kitaibel Pál életével,
munkásságával, érdekes diavetítéses előadást láthattak a Duna-Dráva Nemzeti Park területének állat- és
növényvilágáról, és rövid táncházi foglalkozáson is
részt vehettek.

SAKK-HÍREK
A Kitaibel Pál Általános Iskola sakkcsapatai eredményesen szerepeltek a diákolimpia Baranya megyei döntőjében. Az alsós lányok között a második helyet szerezte
meg a Schneider Bianka, Holdosi Luca és Sólyom Bianka alkotta együttes. Az alsós
ﬁúk között a harkányi csapat a hetedik helyen végzett. A csapat tagjai: Baksai Tamás, Barkó Márton, Nemes Dániel, Ollós Zalán és Galambos Bendegúz. A felsős ﬁúk
csapata a diákolimpia megyei döntőjében a hatodik helyet
érte el. A csapat tagja: Németh Péter, Kötő Bálint, Németh
Attila és Nyers Bálint.
Az egyéni diákolimpia Baranya megyei döntőjében a következő eredmények születtek: I. korcsoport, lány: Schneider Bianka 2. helyezett; III. korcsoport, ﬁú: Kötő Bálint 3. helyezett.
Első versenyén vett részt
Kovács Félix, valamint az
iskolát képviselte még az
egyéni döntőben Nyers
Bálint és Barkó Márton.
A sakkszakkör minden
hétfőn délután 13 órától várja a sportág iránt
érdeklődőket az iskolában, a ﬁzikateremben.
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DIÁKOLIMPIAI EREDMÉNYEK

VIII. BUSÓ KUPA, MOHÁCS

Szép eredményekkel tértek haza a diákolimpia megyei döntőjéről a Harkányi Diáksport Egyesület
úszói, akik összesen 14 érmet – 6 arany, 4 ezüst és
4 bronz - szereztek, illetve további négy pontszerző
helyezést értek el.

Február 16-án a Harkányi Diáksport Egyesület
Úszószakosztályának legifjabb – 2011-ben és 2012ben született – sportolói közül ketten is kiemelkedő
eredményt értek el korosztályukban a Duna-parti
városban rendezett versenyen.

Eredmények:
Spándli Dominik: 100 m gyors, hát 1.
Horváth Ágnes: 100 m gyors 1., mell 2.
Krutek Csenge: 100 m mell 1., gyors 2.
Fekete Zalán: 100 m gyors 3., mell 1.
Tihanyi Patrik: 100 m hát 2.
Kuszinger Áron: 100 m mell, hát 3.
Nagy Ákos: 100 m hát 2.
Weimert Ádám: 100 m hát 3., gyors 4.
Barkó Kincső: 100 m gyors 4.
Lukács Botond: 100 m gyors, hát 6.
Erszény Roland: 100 m gyors 7.
Kuszinger Márton: 50 m hát 5.
A Kuszinger Áron, Achmann Bence, Nagy Ádám, Fekete
Zalán összetételű váltó 4x50 m gyorson az élen végzett.
Korosztályában szépen szerepelt még Kuszinger András,
Fedelevits Lora, Bachman Bercel, Gyócsi-Nemes Attila,
Tormási Alex és Erszény Petra. Az első helyezettek bejutottak a Győrben megrendezésre kerülő országos döntőbe.

Eredmények:
Nagy-Kasza Blanka 33 m háton, míg Mikei Darinka gyorson első helyezést szerzett. Előbbi versenyző gyorson
6., Darinka háton 5. helyezéssel gyarapította az egyesület pontjainak számát.
További eredmények:
Ahmann Bence: 66 m gyors 1., pillangó 2. hát 4.
Spándli Dominik: 66 m gyors 2., hát 3., 133 m vegyes 4.
Fekete Zalán: 66 m mell 3., hát 5., gyors 6.
Barkó Kincső: 66 m pillangó 3., gyors 5., hát 6.
Erszény Petra: 66 m mell 5., gyors 6.
Weimert Ádám: 66 m pillangó 6.
Kuszinger Áron: 66 m hát 6.
Kuszinger Márton: 66 m gyors, hát 6., pillangó 5.
A 4x66 m gyorsváltó – Kuszinger Áron, Fekete Zalán,
Spándli Dominik, Ahmann Bence – második helyezést
ért el. További pontszerzők: Fedelevits Lora, Bachmann
Bercell, Gyócsi-Nemes Attila, Erszény Roland. Csíki Dániel élete első versenyén 66 m gyorson 11. lett.

FŐDI MÁTYÁS EMLÉKTORNA
Parázs hangulatú mérkőzéseket láthatott a szépszámú
közönség február 9-én a harkányi sportcsarnokban, az
U13-as csapatok részvételével rendezett versenyen.
A tornát a névadó ﬁa, Fődi László nyitotta meg, aki
egyben egy, az édesapja számára harminc évvel ezelőtt
Puskás Ferenc által dedikált labdát adott át a rendező
Harkányfürdő SE vezetőjének, Horváth Józsefnek, mely
a jövőben a verseny védjegyének is számít.
A hat – leány és ﬁú csapatok – együttes a nap során

körmérkőzéseket játszott. Egy döntetlennel és négy
győzelemmel a házigazda csapat végzett az élen. A 2. a
Sportolda, Pécs, a 3. Mohács, a 4. a PVSK, az 5. az Astra
Siklós, a 6. a Siklós FC lett. A torna gólkirálya Kovács
Martin (Mohács), legjobb játékosa Balboaca Karina
(Sportolda), legjobb kapusa Szovák Adrián lett. A legjobb harkányi játékos címet Hári Bence nyerte el. A díjakat Horváth József és Fődi László közösen adták át a
nyerteseknek.

Fotó: Kótány Jenő
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HARKÁNYFÜRDŐ CSAPATBAJNOKSÁG
Tavaly szeptemberben – egy rosszul sikerült pécsi megbeszélést követően – a Harkányfürdő Sportegyesület
keretében működő asztalitenisz szakosztályunk úgy
döntött, hogy azon csapatok részére, akik egyesületen
kívül pingpongoznak, illetve létszámhiány miatt nem
tudtak a megyei I. osztályú bajnokságba integrálódni,
létrehívja a Harkányfürdő Csapatbajnokságot. Tettük
ezt azért, hogy a Baranya megyében jelenlevő félamatőr
csapatok kaphassanak szervezett keretek közti játéklehetőséget, és bajnoki rendszerben tudják összemérni
erőiket. Ennek a létrejöttéhez leginkább a Pécshez ké-

pest „vidékinek” hívott csapatok igényeit tartottuk szem
előtt, az ő sokszori megkeresésük vezetett bajnokságunk
megalapításához. A jövőre nézve: a bajnokság szem előtt
fogja tartani az országos szövetség (MOATSZ) akaratát,
melynek célja, hogy a résztvevő csapatokat a magasabb
osztályok felé terelje. A Harkányfürdő Csapatbajnokságba a 2018/2019-es évadra 14 csapat nevezett. A bajnokságban Harkány III. csapata az alábbi játékosokkal vesz
részt: Maros István, Kovács Gábor, Urbán István, Lehőcz
Szilvia, Boros József, Nagy László, Herendi Ferenc, Sztankovics László, Lantos István, Tar Tamás, Ábrahám Gábor.

A HARKÁNYFÜRDŐ CSAPATBAJNOKSÁG ŐSZI IDÉNYEK VÉGEREDMÉNYE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CSAPAT

M

GY

D

V

MA

P

Pannon-Safe Esz-Team
DDKK-Volán II.
Szabolcs csapat
Beremendi Építők
Pécsbánya SC I.
TÜKE SE V.
Istenkút
TÜKE SE VI.
Simon Konténer
Pécsbánya SC II.
Harkányfürdő SE III.
Dráva csapat
Hosszúhetény
Drávaszabolcs csapat

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
11
10
7
7
7
4
5
3
3
2
2
0

1
3
1
1
2
1
1
2
0
2
1
1
1
1

1
0
1
2
4
5
5
7
8
8
9
10
10
12

90 – 40
96 – 34
89 – 41
89 – 41
79 – 51
79 – 51
70 – 60
61 – 69
74 – 56
42 – 88
47 – 83
33 – 97
32 – 98
29 – 101

23 p
23 p
23 p
21 p
16 p
15 p
15 p
10 p
10 p
8p
7p
5p
5p
1p

M – MECCSEK SZÁMA; GY – GYŐZELMEK SZÁMA; D – DÖNTETLENEK SZÁMA; V – VERESÉGEK SZÁMA; MA – MECCSARÁNY; P – PONTSZÁM

ASZTALITENISZ MEGYEI I. OSZTÁLY
Harkány I. és II. csapata „körülöleli” a MOATSZ által kiírt,
Baranya megyei I. osztályú csapatbajnokságot. Míg első
csapatunk az őszi szezonban veretlenül a tabella tetején áll, addig második csapatunk az utolsó helyen zárt.
Mindkét eredmény magyarázatra szorul.
Első csapatunkat – az előző évektől eltérően – nem gyengíti sérüléshullám, az augusztusi felkészülés hibátlanra
sikerült, és minden játékos megtalálta a stílusának legmegfelelőbb játékot, ezzel maximalizálva az eredményt.
Ezt kiegészítette, hogy minden játékos megtalálta azt
a borítást, ami számára a legmegfelelőbb, így a bajnoki fordulókban szerezhető három pontok sorsa hamar
Csapat neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Harkányfürdő Sportegyesület I.
Mágocs Községi Sport Kör
Dombóvári Asztalitenisz Club
Mozsgói Csizik Mihály SE
Sásdi Városi SK
Mohácsi Torna Egylet 1888 III.
Mohácsi Torna Egylet 1888 II.
Harkányfürdő Sportegyesület II.

eldőlt. A teljesítményadatok is ezt támasztják alá, hiszen
a játszott/nyert mérkőzések arányát tekintve az öttagú
csapatunkból az első négy legjobb játékosunk az első hat
helyen szerepelt. Ebből is kiemelkedik Csomor Szabolcs
eredménye, aki minden mérkőzését megnyerte, és így
100 %-os teljesítménnyel várja a tavaszi szezont.
Második csapatunk 2018 őszén úgy döntött, hogy otthagyja a Pécs városi másodosztályú csapatbajnokságot
(amely két osztállyal alacsonyabban van a megye I-nél),
és ebben a rendszerben folytatják tovább a küzdelmeket. Ez lényegesen nagyobb kihívás, de a fejlődés szempontjából elengedhetetlen.

Meccs Nyert Döntetlen Vesztett
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
3
3
2
2
0
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0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
3
4
4
4
4
7

Pont

Meccsarány

21
19
15
13
13
12
12
7

101:25
85:41
66:60
57:69
61:65
63:63
51:75
20:106
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VÉGET ÉRTEK A CSOPORTMÉRKŐZÉSEK A FUTSALBAJNOKSÁGBAN

DÖNTŐBEN AZ U11 ÉS AZ U19!
Patocskai János:
A téli felkészülés jegyében a harkányi U19-es csapattal
Sellyén részt vettünk egy futsaltornán, ez január-februárban összesen három alkalmat jelentett. A házigazda
Sellye mellett Kétújfalu gárdája szerepelt még a tornán.
A részünkről szereplő játékosok: Szentgróti Bertalan,
Szentesi Szabolcs, Szentesi Mátyás, Panghy Barnabás,
Tar Adorján, Nagy Norbert, Kása Krisztián, Csetényi Gergő, Forgács Armand. Minden alkalommal – körmérkőzések formájában – mindegyik csapat játszott mindegyikkel, a mérlegünk: hat mérkőzésből öt győzelem, egy
vereség, 36-16 gólarány; a tornát megnyertük.

Öt utánpótláscsapatunk vett részt
az MLSZ megyei igazgatósága
által rendezett téli futsalbajnokságban. Valamennyi csapatunk
helyt állt, az U15 és az U17 csoportjában a második lett, az
U13 pedig harmadik.
A két továbbjutó együttesünk
edzője igy értékelt:
Burgert Ottó:
U11-es csapatommal január 7-én kezdtük
el a munkát idén, a foglalkozásokon továbbra is nagy
létszámban vesznek részt a gyerekek. A téli kötelező
Bozsik-rendezvényeken szépen helyt állunk, rendszeresen jó játékot sikerül bemutatniuk a játékosoknak. A labdarúgó szövetség által kiírt futsalbajnokságba is beneveztünk. Négy csapatos csoportba kerültünk, amelyből
csak az első helyezett juthatott tovább a megyei döntőbe. Minden ellenféllel kétszer játszhattunk, három játéknapon. Kis focistáink öt győzelmet szereztek és egyszer
döntetlenre végeztek. 35 gólt rúgtak és mindössze kettőt kaptak, így csoportelsőként, magabiztosan jutottunk
be a megyei döntőbe. Fésűs Máté és Stefani Dániel volt
a legeredményesebb a csapatból, tíz-tíz találattal. Őket
Nemes János és Bánovics Ármin követte, öt-öt góllal.
Rajtuk kívül Tumpek Levente is állandó jó teljesítményt
nyújtott; az egész csapatot dicséret illeti. A döntő helyszíne és időpontja jelenleg még nem ismert, izgalommal
várjuk, hogy a legjobbak között szerepelhessünk. Ellenfelünk a PMFC, a PVSK, Mohács, Sellye és a „Kell egy
csapat!” Alapítvány lesz.

Sellye-Harkány 2:3, gólok: Nagy Norbi 2, Kása Krisztián 1
Harkány-Kétújfalu 8:2, gólok: Nagy Norbi 4, Szentesi
Szabolcs 3, Tar Adorján 1
Kétújfalu-Harkány 2:11, gólok: Nagy Norbi 5, Szentesi
Szabolcs 3, Tar Adorján 2, Kása Krisztián 1
Harkány-Sellye 5:6, gólok: Nagy Norbi 3, Tar Adorján 1,
Kása Krisztián 1
Sellye-Harkány 3:4, gólok: Szentesi Matyi 2, Szentesi
Szabolcs 1, Panghy Barni 1
Harkány-Kétújfalu 5:1, gólok: Szentesi Szabolcs 2, Kása
Krisztián 2, Csetényi Gergő 1
Góllövőink: Nagy Norbi 14, Szentesi Szabolcs 9, Kása
Krisztián 5, Tar Adorján 4, Szentesi Matyi 2, Csetényi Gergő 1, Panghy Barni 1.
Különösen Sellye csapatával játszottunk kemény, paprikás hangulatú mérkőzéseket, csapatunk mindent megtett a sikerért. Készülünk a döntőre, és lobbizunk azért,
hogy azt Harkányba rendezhessük meg. Szeretem ezeket a tornákat, mert kitűnően szolgálják a téli felkészülést. Valamennyi játékosomra büszke vagyok, különösen
a ki-ki mérkőzéseken, a Sellye ellen nyújtottunk jó teljesítményt. A döntőben Kozármislennyel, Pécsváraddal és
Szigetvárral találkozunk.
Hírek a felnőtt csapatról
A téli felkészülésben sok futás szerepel, és készülünk a
márciusi bajnoki rajtra. Edzőmeccseket is játszunk, február
28-án Drávaszabolcs felnőtt csapatához látogatunk.
A felnőtt csapattal edz Körmendi Attila, Szentgróti Bertalan, Kása Krisztián, Nagy Norbert, Panghy Barna, Tar Adorján. Csapaton belüli változás, hogy Welchner Robi eligazolt,
és érkezett Kolompár Zsolt valamint Kolompár Martin.
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