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Megjelenik kéthetente
18 500 példányban
32 településen!

Komló Város Információs kiadványa

Közel 800 méteres aszfaltos út épül
Nagyrét utca elnevezéssel

A CAADEX Kft. új üzemcsarnokot
épít a Nagyrét utcai iparterületen

80 milliós pályázati forrásból újult
meg a komlói hajléktalanszálló

Folynak a munkálatok a Juhász Gyula
utcában

A tervek szerint a tél beköszöntéig két réteg aszfaltot terítenek le, a zárófelületet pedig jövőre kapná
meg az új úttest.

Az egykori Annabella presszó épületétől a Sikondai
útig tartó szakasz mellett munkahelyteremtő kezdeményezéssel parcellákat alakított ki a város.

A munkálatok befejeződtek, visszaköltözhettek a
felújított szállásra a Pécsi úti szociális otthonban
ideiglenesen elhelyezett hajléktalanok.

A közel 700 millió forintos fejlesztés során többek
között egy többszintes, a vállalkozók számára alkalmas inkubátorházat építenek a területen.

EMELKEDNEK A LAKBÉREK

OKTÓBER 23: MEGEMLÉKEZÉSEK A SZABADSÁG NAPJÁN

2020. október 19. KN

2020. október 23. KN

Több mint egy évtized után ismét emelkednek az önkormányzati lakások bérleti díjai. A képviselő-testület a szeptemberi ülésén határozott az emelésről.

Megemeli és rászorultságtól függően
differenciálja a lakásai után fizetendő bérleti díjakat a komlói önkormányzat jövő
januártól.
Komlón több mint 13 éve nem történt átfogó lakbéremelés, ami olyan nagyságrendű elmaradás, ami már nem egyeztethető
össze a Városgondnokság feladataival és a
finanszírozási igényekkel.
Az általános pénzbeli szociális ellátásoknál figyelembe vett rászorultsági feltételek
mentén határozták meg a fizetendő díjakat, lakástípusonként (a komfort nélküli
és szükséglakásokat kivéve) kétféle lakbért megállapítva.
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 17/2011 rendelet módosított mellékletében találhatók a januártól fizetendő bérleti díjak.
A szociális bérlakások esetén a lakhatási
települési támogatásban részesülő bérlő
esetében az összkomfortos lakás bérleti
díja 270,- Ft/m², komfortos lakás esetén
210,- Ft/m², míg a támogatásban nem részesülő bérlő esetében 350,- Ft/m² illetve
300,- Ft/m² lesz a lakbér.
A költségelvű bérlakások esetében az
összkomfortos lakások ára 650,-Ft/m²-re
és a komfortos lakásoknál 400,- Ft/m²-re
emelkedik a lakbér mértéke.
–2007 óta a félkomfortos lakások díjai alig
emelkedtek, ezek párszáz forintos emelést
jelentenének, figyelembe véve a szociális
rászorultságot. Nagy lakásállományt kezelünk, nem mindegy, hogy ennek az árbevétele gyarapítja vagy nem gyarapítja
a Városgondnokság bevételeit – fejtette ki
a testületi ülésen Kispál László alpolgármester Dr. Barbarics Ildikó képviselő kérdésére válaszul.
A lakbéremelés 26 millió forintos többletbevételt jelenthet a Városgondnokság
számára.

Városszerte több helyszínen emlékeztek
meg pártok, civil szervezetek, magánszemélyek az 1956-os eseményekről.

ÚJ NEVET KAP A GORKIJ UTCA
2020. október 29. KN

Törvényi kötelezettségéből eredően az
önkormányzatnak át kell neveznie a
Gorkij utcát.

A 2013-ban hatályba lépett törvénnyel
összhangban a komlói önkormányzat folytatja a korábban elkezdett folyamatot,
aminek előzményeként a Sallai, a Fürst, a
Ságvári utca neve változott meg.
Az MTA állásfoglalása szerint a világirodalmi jelentőségű orosz-szovjet író részt
vett a szovjet önkényuralmi rendszer
fenntartásában, ezért a neve közterület és
közintézmény elnevezésére nem használható.

A tervek szerint január elején változna a
Gorkij utca Kiss József utcára.
A komlói író, helytörténész és lokálpatrióta nevét venné fel az utca abban az esetben, ha november elején a képviselők megszavazzák az esedékes testületi ülésen.
Az utcanévváltozás a lakosokat és az ott
bejelentett vállalkozásokat is érinti, mivel
a hivatalos okmányokon, igazolványokon,
elérhetőségekben is az új utcanév szerepel
majd.
A lakcímkártyák cseréjét a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala térítésmentesen, kérelem benyújtása
nélkül, hivatalból állítja ki és kézbesíti a
polgár részére, a döntés hatálybalépését
(2021. január 05.) követő 30 napon belül.

EGYELŐRE VESZTÉSRE ÁLLNAK A VADDISZNÓKKAL SZEMBEN
2020. október 19. KN

Májusban kerültek az országos médiába a komlói kertekbe bevonuló vaddisznók, azóta eltelt hat hónap, de az
állatok továbbra is jól érzik magukat a
város belterületein.

Napnyugta után az élelmet kereső, ezért
a város zöldterületeire vonuló vaddisznók
tartják félelemben a városban élőket. Főként a nyugati városrészekben okoz gondot
az állatok jelenléte, de az Arborétumban is
találkoztak már velük.
A város először kitisztította a Hunyadi
utca, Irinyi utcai garázsok és az EGYMI
Iskola által határolt zöldterületet, ami korábban gazzal és cserjékkel gazdagon borítottá vált az elmúlt évek elhanyagolásának
következtében, azonban ez nem tartotta
távol a vaddisznókat a további bejárástól.
Ezután a június vége és szeptember vége
közötti időszakra vadkilövési engedélyt
adott ki erre a területre a Komlói Rendőrkapitányság a vaddisznók tartós jelenléte
miatt. A kilövést két vadászatra jogosult
személy végezte. A környéken lakók több
esetben is hallották napnyugta után a lö-

véseket, azonban az engedély végéig az állatok kilövése eredménytelen volt.
A szeptemberi testületi ülésen Kispál
László alpolgármester elmondta, a terület bejárása során megállapították, hogy
a vaddisznóállomány tovább szaporodott. A bozótos kiirtása után sem született megnyugtató változás, a vaddisznók
a közeli fás részeken kerestek menedéket. A megoldás tehát az állomány gyérítése lehet, hiszen a belvárosról van szó.
Az Arborétum és a zöld területek megszüntetése nem megoldás, ezután a vadásztársaságok térfelén pattog a labda – fogalmazott az alpolgármester.
A vadásztársaságokat megkereste szerkesztőségünk, azonban ők nem kívántak
nyilatkozni. Annyit azonban megtudhattunk, hogy folyamatosan egyeztetnek az
önkormányzat illetékeseivel.
A Rendőrkapitányság újabb engedélyt
adott ki ugyanarra a területre október
7-től 2021. április 7-ig. Napnyugta után ismét megpróbálják a vaddisznók kilövését.
A környéken lakóktól fokozott figyelmet
kérünk!

Szentmisével vette kezdetét október 23án a megemlékezések sora a Római Katolikus Templomban.
A Színházban 10.45-kor kezdődött a város ünnepi műsora. Elsőként Polics József
polgármester mondott köszöntőt, azután
Dr. Radó Bálint történész, a Nagy László
Gimnázium tanára mondta el ünnepi beszédét. Befejezésül a közönség a Fonti Five
Táncműhely aktuális műsorát láthatta.
A polgármester beszédében kiemelte, az
56-os hősök jól tudták mekkora kincs a
szabadság.
A forradalom ereje abban rejlett, hogy az
egyéni érdekek helyett a közösség került
a középpontba. A forradalmárok életüket
és vérüket is képesek voltak feláldozni a
nemzet szabadságának oltárán.
Megemlékezését Wass Albert gondolataival zárta.
Dr. Radó Bálint történész átfogó képet
rajzolt a korszakról, a kommunizmusról.
Másfél millió magyar áldozatot követelt
a kommunizmus korszaka. Bestiális kegyetlenségek írhatóak a kommunizmus
számlájára: besúgórendszer, csengőfrász,
padláslesöprés,
kényszerbeszolgáltatás,
lefüggönyözött autók.
1956-ban egy nép azt mondta, elég! Nemcsak Budapesten, Pécsen, hanem Komlón
is fegyvert fogtak. Október 26-án kora este
a Petőfi téren volt az első atrocitás. Ekkor a pártház előtt esik el az első áldozat.
Komlón 31-étől a felkelők vették át az irányítást. A Mecseki Láthatatlanok gerilla
módszerekkel harcoltak a Dömör-kapunál,
Mecsek-kapunál, Vágotpusztán. A nép,
nemzetként egységben a megosztottság
dacára fellépett a zsarnokság ellen.
A koszorúzásra 11:45-kor került sor az
56-os emlékkőnél, befejezésként a Városház falán lévő komlói forradalmi munkástanács emléktáblájánál Polics József polgármester az Erdélyi Kör tagjaival együtt
helyezte el a megemlékezés koszorúit.
Polics József arra biztatta a megjelenteket, hogy ismerjék meg az 56-os komlói
eseményeket és menjenek ki a temetőbe
méltóképpen emlékezni.
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ÁTADTÁK AZ ÉV MÚZEUMA
2020 DÍJAT
2020. október 20. KN

A Múzeumi ReStarton került sor a
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi
Egyesület által adományozott Az Év
Múzeuma 2020 és Az Év Kiállítása 2020
elismerések átadására.

60 ÉVES A KÖKÖNYÖSI ÓVODA
2020. október 8. KN

A Kökönyösi Óvoda kiállítása nyílt a Közösségek Házában, rengeteg emlékkel teli
fotóval és tárggyal. További emlékeket az
egykori dolgozók, óvodások, szülők biztosítják.
Kerek évfordulót ünnepel Kökönyös óvodája, ebből az alkalomból egy négy eseményből álló programsorozatot tervezett
az intézmény.
Október 8-án nyílt meg a Közösségek Házában az a fotókiállítás, mely felöleli és bemutatja az óvoda hatvan évét. A kiállítást
Reszelőné Cser Sarolta tagóvoda vezető
nyitotta meg.
Polics József polgármester méltatta az
intézményben folyó minőségi munkát. Az
ünnep fényét a népviseletbe öltözött nagycsoportos óvodások táncos műsora emelte.
A Kökönyösi Alapítvány „60 év a gyermekekért” pályázatából megvalósuló programsorozatban először Uzsalyné Pécsi Rita
„Hisztis, dacos, makacs gyermek” címmel
tartott előadást az óvodában szülők és pedagógusok számára.
Második programként közösségi napot
tartottak az intézményben, ahol a légvár,
az arcfestés és a népi játékok mellett kipróbálhatták kézügyességüket a résztvevők a
népi mesterségeket bemutató helyszíneken.
A programsorozatot Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
előadása zárta a színházban.

Közéleti hírek

www.komlomedia.hu

Az évente odaítélt kitüntetések idén megújultak: több kategóriában hirdettek nyerteseket, és az önálló jelentkezés mellett
elsősorban jelölés alapján lehetett részt
venni a megmérettetésen.
Az 1996-ban alapított, évente kiadott Az
Év Múzeuma díjat a muzeális intézmények
elmúlt évi fejlődését értékelve, a stratégiai
eredményeket összevetve ítélik oda a bírálók.
Meghirdetése idén két kategóriában történt: a „nagy múzeumok” sorában az országos múzeumok, országos szakmúzeumok
és a megyei hatókörű városi múzeumok
versenyezhettek, a „kis múzeumok” között
a területi múzeumok, tematikus múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és
kiállítóhelyek szerepeltek.
Kategóriánként 6-6 esélyes került elbírálásra.
A Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény a „kis múzeumok”
versenyében mérette meg magát.
Az első kör után el is nyerte Az Év Múzeuma 2020 jelöltje címet. Augusztusban
érkeztek Komlóra a bírálóbizottság tagjai
személyes látogatásra. Végül a hat kis múzeumból a budaörsi Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény lett Az Év Múzeuma.
– Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült
a pályázatban végig helytállnunk és reménykedünk abban, hogy a komlóiaknak
mi vagyunk Az Év Múzeuma – mondta
Steinerbrunner Győzőné, az intézmény
igazgatója.

MURKA GYULA ELISMERÉSE

2020. október 18. KN

Október 11-én zárult az Öröm a Zene
elnevezésű nagyszabású zenei tehetségkutató.

A kétnapos döntőben huszonhat különböző zenei tehetségkutató nyertesei mérték
össze tudásukat az A38 Hajón. Az idei sorozat díjátadóján komlói zenész is elismerésben részesült.
A rendezvény idei nagy döntőjébe – közel ezer formáció közül – 26 jutott be az
országból és határainkon túlról, köztük a
paksi helyszínről továbblépő komlói Gipsy
Rock Band.
A kétnapos rendezvény végén a HANOSZ
kiosztotta az Öröm a Zene szakmai Díjakat
10 kategóriában.
Komlói zenész is a díjazottak közé került.
Murka Gyula „Gipsy” kiemelkedő zenei
tehetségéért a 2017-ben alapított Újfalusi
Gábor Díjat vehette át.

90 ÉVES POLGÁRÁT
KÖSZÖNTÖTTE A VÁROS
2020. október 20. KN

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte
városunk polgára, Vida János.

Az ünnepeltnek külön kérése volt, hogy
a kerek évfordulón a városvezetés is köszöntse. Polics József a járványhelyzetre
tekintettel egyedül, maszkban kereste fel.
Átadta Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, valamint a város ajándékát.
Nemcsak a városvezetés, de a kormány
is odafigyel a szépkorúak köszöntésére – mondta Polics József polgármester a
köszöntés után. Az ünnepelt az ötvenes
években érkezett Komlóra, azóta is itt él és
dolgozik. Közösségi életét polgárőrségi tagsága határozta meg, sokan innen ismerik.
Vida János szerencsére a mai napig aktívan dolgozik, jó egészségnek örvend.

www.komlomedia.hu
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FESTMÉNY- ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS NYÍLT A MÚZEUM KIÁLLÍTÓTERMÉBEN
2020. október 8. KN

Párhuzamok találkozása címmel nyílt
kiállítás a József Attila Városi Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény kiállítótermében.
Medgyesi László és Árgyelán György közös festmény- és fotókiállítását, melyet az
intézményvezető Steinerbrunner Győzőné
nyitott meg, láthatja a közönség november
7-éig.
Fotóiról Árgyelán György fotóművész beszélt röviden a tárlat megnyitóján a jelenlévő érdeklődőknek. Fotóin különös hangulatok, pillanatok elevenednek meg. Az
utómunkálatoknak köszönhetően tájképei
és városokról készült fotográfiái szinte egy
teljesen más világba vezetik a nézőt.
Medgyesi László festményei gazdag színvilággal hívják fel magukra a figyelmet. Az
alkotások különböző szemszögből szemlélve más-más képet mutatnak.
A kiállított művek az intézmény nyitvatartási idejében látogathatóak.

Sporthírek

KBSK 100 – ARCHÍVUM
KÉSZÜL

KÉZILABDA NB-I: NEGYVEN
PERCIG BÍRTA A KOMLÓ

KBHE: ÚJ NÉV KERÜLT A
VÁNDORKUPÁRA

2020. október 20. KN

2020. október 28. Sport36 Komló

2020. október 18. Hiegl Zsolt

A Komlói Bányász Sportkör 2022-ben
ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. A szervezőbizottság a centenáriumi évforduló méltó megünneplésére
készül, melyhez mindenkitől segítséget
kér.
„A megalakult szervezőbizottság nevében
kérünk mindenkit, aki az elmúlt 100 évben
a KBSK színeiben edzett és versenyzett,
hogy – a létrehozandó archívum részére –
szíveskedjenek minden olyan közzé tehető
és megmutatható képet, filmfelvételt ideiglenesen átadni, amelyet arra érdemesnek
tartanak.
A dokumentálható anyagot Péter Szabó
Zoltánnál kérjük leadni, amit a feldolgozás
után hiánytalanul visszaadunk a tulajdonosnak” – írják a szervezők Komló város
információs portálján (komlo.hu) található
hirdetményben.

Szeptember eleje óta először lépett pályára Kilvinger Bálint csapata a bajnokságban. Együttese 40 percig állta a sarat
a Csurgóval szemben. A térségi rangadón kétszer villant a piros lap.

FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők!
Többéves szünet után újra itt a lehetőség, hogy gyermekeiket atlétika edzésre
járassák Komlón.

A nagy hagyományokkal rendelkező csapatsportágak mellett újra életre kelt városunkban a „sportok királynőjének” nevezett egyéni sportág, az atlétika.
Lehetőség nyílik így azok számára is egy
komoly sportot űzni, akiknek nem feltétlenül kiemelkedő a labdaérzékük, és a csapatsportágakban sem mozognak otthonosan.
Rengeteg új technikai eszközzel és kiváló
szakemberekkel várjuk, hogy a futni, ugrani, mozogni vágyó gyermekeik csatlakozzanak hozzánk.
Célunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel előbb játékos keretek között, majd
később komolyabb szinten is az atlétikát,
így sokat tehetünk együtt a testi, szellemi
egészségükért.
Legyen az ön gyermeke is az újjáéledő atlétika szakosztályunk tagja, és építsük fel
együtt e nagy hagyományokkal rendelkező
sportágat városunkban!
Tisztelettel: Czukor Zoltán olimpikon,
szakosztályvezető
Elérhetőségek: 06/30-393-78-28
sweetwalker@citromail.hu

K&H Kézilabda Liga, november 28-ról előrehozott mérkőzés:
Csurgói KK – Sport36-Komló 29:24 (13:10)
Csurgó, 400 néző V: Medve, Südi
A koronavírus-járvány miatt szakmai
szempontból nehezen értelmezhető körülmények között készült együttesünk – mint
az utolsó pillanatokban kiderült – a Csurgó ellen. A hosszú meccs nélküli időszak
ellenére jól kezdtünk a mérkőzésen. 3-1-re
is vezettünk, de a sorozatos két perceink
miatt az első negyedórából már a hazaiak
jöttek ki jobban. A pihenőre maradt a háromgólos hazai előny. (13:10)
Jobban kezdtük a második félidőt, ám hamar visszaállt a félidei különbség. Először
lépett komlói színekben pályára Melnyicsuk Viktor, szinte ugyanakkor kapta harmadik két percét Vasvári Ádám. Szélsőink
jóvoltából egy gólra zárkóztunk, majd ki is
egyenlítettünk. (17-17)
Sajnos ezután rövid időn belül 21-17-et
mutatott az eredményjelző. Balázs Sándort nyaktájra mért ütésért piros lappal
zárták ki a játékvezetők a mérkőzésből.
A meccshiánnyal küzdő csapatban Kilvinger Bálint folyamatosan forgatta játékosait, de a mérkőzésen már nem sikerült igazán közelebb lépni a hazaiakhoz.
Kilvinger Bálint nyilatkozata: „Az elmúlt
héten négy csapat ellen is készültünk, végül a Csurgóval játszottunk. Nem vagyok
elégedetlen a csapatommal. A sok emberhátrány miatt hamarabb elfáradtunk. Jól
küzdöttünk, mindent megtettünk.”

Kicsivel több mint 35 kg hal akadt horogra a harmadik ízben megrendezett
László István Emlékversenyen.
A Sikondai I-es tavon rendezték a KBHE
hagyományos meghívásos versenyét.
A horgászok ezen a napon csak úszós horgász készséggel próbálkozhattak. A fogási
eredményekből kiderült, legtöbbjüknek sikerült kijátszani a halak éberségét.
A dobogósok eredményei: 1. Kovács Zoltán
7365g 2. Lábadi János 7180g 3. Hovorka
Béla 4330g.
A legméretesebb halat – egy 2,8 kilogramm
tömegű pontyot – Hovorka Béla húzta
partra a délelőttön, amiért különdíjban részesült.
A vándorkupát a tavalyi győztes Bartos
Dávid adta át az idei első Kovács Zoltánnak.
Október 20-án 4 q háromnyaras ponty került a Sikondai I-esbe, míg ugyanebből a
szállítmányból 6q a Sikondai II-es tóba.
Ugyanettől a naptól 10q, ugyancsak háromnyaras ponty a mecsekpölöskei vizet is
gazdagítja.
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