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MEGKEZDŐDTEK A MUNKÁLATOK A VÁROST ELKERÜLŐ ÚTON
2020. december 1. KN
Jövőre megújul a közel hat kilométeres 
elkerülő út, amely Kökönyöst és Zobák-
pusztát köti össze.

A két éve megkezdett, és az idei bányász-
napon bejelentett vasútmentes belváros 
program első elemeként megkezdődött a 
közel hat kilométeres bétai elkerülőút épí-
tése, felújítása, amelynek köszönhetően a 
jövőben a kőszállítás kikerüli a belvárost.

Ezáltal egy nagyon fontos „ütőérrel” gaz-
dagodik Komló. A Gazdaságvédelmi Alap-
ból származó közel 3,5 milliárd forintos 
támogatásnak köszönhetően egy kiemel-
kedően magas forráshoz jutott a város, 
amelyből a legnagyobb tétel – 1,6 milliárd 
forint – a Hét ásótól Zobákpusztáig tartó 
szakasz felújítására érkezett. Ez lesz a jö-
vőben az elkerülőút, ezzel részben teher-
mentesítve a belváros útjait a kőszállító 

teherautóktól, valamint a por-, zaj- és lég-
szennyezéstől.

– Fontos eleme a projektnek, hogy a Baj-
csy-Zsilinszky utca és a bétai út közötti 
szakaszt is rendbe teszik, amely a város 
szempontjából egy kerülő, menekülőút 
lesz, de aki a Majális téren lakik, vagy a 
Bajcsy-Zsilinszky utcában, esetleg Gesz-
tenyésben, az is inkább ezeket az útvo-
nalakat fogja használni, mint a belváros 
túlzsúfolt főútját – mondta el Polics József 
polgármester.

A munkálatok megkezdésének kapcsán 
elmondta: – A forrás megérkezett, a támo-
gatói szerződés aláírva. Jelenleg az út mel-
letti gazt irtják a munkások, hogy a szabad 
földfelületen el tudjuk végeztetni a geodé-
ziai méréseket. Ezt követően jövőre el is 
indulhat ez a hatalmas beruházás, amely 
könnyíteni fog a túlterhelt belvároson.

Adventi ajándék: felújításra kerül a 
kisbattyáni kereszt és környezete

Megújul a Mecsekjánosiban található 
parókia tetőszerkezete

Jövőre folytatódik a Nagyrét utca 
aszfaltozása

Friss aszfalt került a sikondai zsákut-
cába több, mint 25 év után

8,5 millió forint támogatásból állítja helyre az 
önkormányzat Kisbattyánban a keresztet és annak 
környezetét.

Az ingatlan a Pécsi Egyházmegye tulajdonában 
van, azonban az állagmegóvás mindkét fél érdekét 
szolgálja.

A Körvélyest a Sikondai úttal összekötő Nagyrét 
utca megkapta első réteg aszfaltját. A munkálatok 
jövőre folytatódnak.

Komló Város Önkormányzata saját forrásból végez-
te el az útburkolat felújítását a Fülemüle utcában és 
a Fürj közben december első napjaiban.

EGY ÉVE VAGYOK KÉPVISELŐ
2020. december 10. KN
Folytatjuk sorozatunkat, melyben a 
területi képviselők beszéltek a tavalyi 
választások óta eltelt időszakról, az álta-
luk elvégzett tevékenységekről, ezekből 
a beszámolókból idézünk.
Jégl Zoltán 6. EVK

Tavasszal a pandémia miatt felfüggesz-
tésre kerültek bizonyos pénzeszközök, je-
lentős forrásokat csoportosítottak át, ez 
nagymértékben meghatározta a képviselők 
munkáját. A Városgondnokságnál folyó 
munkálatok is akadoztak, a területeken 
elvégzendő feladatokhoz minden esetben a 
polgármester engedélye kellett. A kaszálá-
sok elvégzéséhez a hatalmas zöldterületek 
miatt vállalkozókat kellett alkalmazni.

A képviselő véletlenül tudta meg például, 
hogy körzetében a Petőfi téri nagyberuhá-
zásnál műszaki bejárás lesz, a TE-SI klub 
műszaki átadásáról is csak a közösségi ol-
dalon értesült. 

Jégl Zoltán nagy lendülettel vágott bele 
a képviselői munkába, utca, illetve terület-
felelősöket szeretett volna kinevezni, de a 
vírushelyzet felülírt mindent. 

A képviselő sok jelzést kap, a lakók szí-
vesen osztják meg észrevételeiket, prob-
lémáikat, akár parkolási gondokról, vagy 
játszótéri állapotokról van szó. Mára teljes 
a kép, számos feladat vár elvégzésre a ha-
tos számú választókerületben is. Ebben a 
körzetben is jelen van a szemétprobléma, 
a lépcsők állapota, a vízelvezetés hiányos-
sága. Komlón rengeteg lépcső található, 
prioritást megjelölve ezeket a következő 
évben rendbe kell tenni. Szó van a Nagy 
László utca útburkolatának felújításáról és 
egyirányúvá tételéről, illetve a Gorkij utca 
Kiss József utcára nevezéséről. Sikerült a 
Petőfi térre egy ATM-es automatát kihe-
lyezni, ez sok éves tárgyalás eredménye. A 
városba érkezik 140 millió forint támoga-
tás, ez többek között megoldja a Jókai utca 
burkolatának felújítását. A Tröszt melletti 
kátyús, zúzalékos parkoló javítása a tél 
előtt még megtörténik. A belvárosban itt-
ott hiányos világítást Mayerhoff Attila és 
csapata rendbe tette. 

A Kossuth fürdő épületének felújítása 
és hasznosítása folyamatban van, a Ju-
hász Gyula utca végén a Vállalkozók Háza 
és szabadidőpark építése is elkezdődött, 
emellett az utca teljesen új burkolatot kap. 

A LAKÓK IS JELEZHETIK A 
VADDISZNÓK JELENLÉTÉT
2020. december 10. KN
A városlakók segítségével próbálja az 
önkormányzat a vaddisznók jelenlétét 
visszaszorítani a belterületekről.

A város önkormányzata folyamatosan 
együttműködik a Mecseki Aranybika Va-
dásztársasággal, hogy megoldják a város 
lakóit jelenlétükkel régóta félelemben 
tartó vaddisznók problémáját, azonban a 
konkrét észlelések azonnali bejelentésével 
maguk a lakók is segíthetik a megoldást.

A vaddisznók belterületi jelenlétével kap-
csolatban az alábbi telefonszámokon lehet 
egyeztetni a vadásztársasággal:

belterületi észleléskor azonnal hívható 
számok:
+36-30/508-3569, +36-20/555-0666, 
+36-70/361-3193

általános tájékoztatás, vadkár kapcsolat-
tartás: 
+36-30/500-1213, +36-30/298-2244

Dr. Pál Gabriella 4. EVK
A képviselő  asszony számára a képviselői 

tevékenység új terület ebben a szokványos-
nak semmiképp nem nevezhető évben. A 
sajátos felállásban működő képviselő-tes-
tület számára nem indult könnyen a cik-
lus. Feszült légkörben többlet egyezteté-
sekre volt szükség. Mára konszolidálódni 
látszik a helyzet polgármester és képvi-
selők között. 

A négyes számú választókerület képvi-
selője szeretné, ha a rendkívüli helyzet 
alkalmával is javasolhatnának megoldáso-
kat a képviselők választókörzetük számos 
problémájára. 

Pál Gabriella fontosnak tartja Szilvásban 
is a közösségi rendezvények szervezését, 
közös társadalmi összefogás gyakorlását. 
Nyár végén megkezdték az első ilyen ren-
dezvény lebonyolításának előkészületeit, 
de a járványhelyzet meghiúsította a prog-
ramot. Lakossági összefogásra szólítottak 
fel a képviselők az Arborétumban találha-
tó kis tó környékének megtisztításához, 
átütemezett tervek szerint erre tavasszal 
kerül majd sor.  A Kincsem park játszóesz-
közeinek lefestése is ekkor történik.

Minden hónapban egy alkalommal szer-

dai napon Hidegkuti Szabolcs képviselővel 
fogadóórát tartottak a Városházán. Ezt a 
hagyományt szeretnék folytatni és a jár-
vány után személyesen kapcsolatot tartani 
a választókkal.

Gabriella elmondta, rengetegen keresik a 
körzet problémáival. A költségvetés keretei 
sajnos nem mindegyik megoldására adnak 
lehetőséget. A képviselő asszony szerint 
körzetében is számos útszakasz van, ame-
lyek teljes felújításra várnak. A városban 
folyó nagyberuházások önrészt is igényel-
nek, ez jelentősen leszűkítette a költségve-
tésben való mozgásteret. Közeli tervek kö-
zött szerepel a Hunyadi óvodával szemben 
egy parkoló kialakítása. Az Attila utcában 
szintén egy kulturált parkoló épül. 

A következő évek legfontosabb felada-
ta, hogy olyan létszámmal rendelkezzünk 
ezekre a feladatokra, melyek gyorsan meg-
oldják a felmerülő problémákat, ezzel a la-
kosság komfortérzetét javítva. - mondta el 
Dr. Pál Gabriella.

A képviselő asszony kérése, hogy vaddisz-
nók észlelése esetén a lakosság keresse a 
vadásztársaságot az önkormányzati hir-
detményben megtalálható telefonszámon.

BORBÁLA-NAP: DÉLI HARANG-
SZÓ KOMLÓRÓL
2020. december 4. KN
Idén a koronavírus-járvány miatt elma-
radtak Komlón a Borbála-napi rendez-
vények. 

December 4-én Varga Péter komlói nyug-
díjas főaknász kezdeményezésére déli 12 
órakor Szent Borbála napján a komlói ha-
rang hangjai kondultak meg a Kossuth Rá-
dió Déli Harangszó című műsorában, em-
lékezve és tisztelegve bányászaink előtt. 
Emellett röviden ismertették a megkon-
duló harang történetét, ezen kívül hely-
történeti, vallási, valamint egyháztörténe-
ti leírást is hallhattak a településről és a 
templomáról. 

A korlátozások betartása mellett a nap 
folyamán a városlakók több emlékhelyen 
is gyertyát, mécsest gyújtottak a komlói és 
a mecseki bányászat évszázados kultúrája 
előtt tisztelegve.
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KÉZILABDA NB-I.: HÉTGÓLOS 
VERESÉG EGERBEN
2020. november 25. Sport36-Komló
Jó kezdés után visszaesés: négy góllal is 
vezettünk, mégsem volt esélyünk a pont-
szerzésre Egerben.
A két együttes legutóbb az első forduló-
ban találkozott egymással. Akkor a Komló 
nyert, most az Eger revansot vett.
A mérkőzés első remeknek mondható idő-
szakát leszámítva alárendelt szerepet ját-
szottunk a nagy elszántsággal küzdő Eger-
rel szemben.
K&H Kézilabda Liga 14. Forduló:
SBS-Eger – Sport36-Komló 33:26 (15-15)
Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok zárt 
kapuk előtt  V: Felhő, Öcsi
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló veze-
tőedzője: „Az első húsz perc úgy alakult, 
ahogy terveztük. Az utána következő 40 
nem. Fel kell emelni a fejünket és menni 
tovább.”

VÍVÁS: SZOKOL BALÁZS ISMÉT 
A NYOLC KÖZÖTT A VIDÉK 
BAJNOKSÁGON
2020. november 25. Villa Complov SC

2020. november 27. KN
FEJLESZTÉSEK A KÖZÖSSÉGEK HÁZÁBAN

Egybenyitották a Kányádi Sándor ter-
met és a kávézót. Az így kialakuló új 
és tágas terem a jövőben számos köny-
nyűzenei koncertnek szolgál majd ott-
honául.

A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot 
hirdetett 50 és 500 fő közötti befogadó-
képességű kulturális intézmények belső 
tereinek felújítására. Az intézmény előző 
igazgatója a költségvetést úgy alakította 
ki, hogy a munkálatokat mindenképpen el 
lehessen végezni. A Kányádi Sándor terem 
és a kávézó közötti fal lebontásra került, 
itt egy hangcsillapításos ajtórendszert épí-
tenek be.  

A rendezvényeken mobil színpadon sze-
repelhetnek a fellépők, hét közben amikor 
csoportok tartózkodnak a 99 férőhelyes te-
remben, akkor színpad nélkül bőven lesz 
helyük tevékenységeikre. 

Ez a pályázat kimondottan könnyűzenei 
koncertekre fókuszál, a jövőben az EFAMI 
fiatal tehetségeinek fellépésére és gimnázi-
umi zenekarok bemutatkozására is lehető-
séget ad ez a helyiség. 

Az igazgató elmondta, beszélgetős este-
ket terveznek majd és a Minden Más Fesz-

Tavalyi 7. helye után ismét a negyeddön-
tőbe jutott, és ezúttal a 8. helyet szerezte 
meg a Villa Complov SC párbajtőrözője, 
Szokol Balázs (a képen jobbról a második) 
a felnőtt vidék bajnokságon.
Az idén is Szolnokon rendezett viadal indu-
lólétszáma, a járványhelyzet miatt elma-
radt a korábban megszokottól, ezúttal 29 
fő lépett pástra a férfi párbajtőrözők egyéni 
versenyében, köztük három komlóival.
A csoportkörből 3 győzelemmel és 1 vere-
séggel lépett tovább Szokol Balázs, aki a 
táblán 15-10, majd 14-9 arányban aratott 
győzelmeivel a nyolcas döntőbe került, 
ahol a későbbi győztestől kapott ki, 15-9-re.
Gálffy Gyula öt asszójából kettőt nyert meg 
a csoportkörben, majd 15-12-re kikapott a 
táblán, így a 18. helyen végzett.
Kovács Jánosnak nem sikerült a csoport-
ban asszót nyernie, majd a táblán is ellen-
fele bizonyult jobbnak, 15-11 arányban, így 
a 29. helyen zárta a viadalt.

Fotó: Péter Szabó Zoltán

KÉZILABDA NB-I.: DÖNTET-
LEN A BUDAKALÁSSZAL
2020. november 29. Sport36-Komló

tartotta itthon az egy pontot.  
K&H Kézilabda Liga 12. forduló:
Sport36-Komló – Budakalász 28:28 (16-14)
Komló, Városi Sportközpont zárt kapuk 
előtt V: Bíró, Kiss
Csoknyai István, a Budakalász vezető-
edzője: „Mindkét csapat megérdemli a di-
cséretet. ha a közvetlen végjátékot nézem, 
akkor mi mentettünk egy pontot. Nagyon 
érdekes találkozó volt: kizárás, kiállítás, 
piros lapok, inkább a küzdelem dominált. 
Nem volt durva meccs, férfias küzdelem 
folyt a pályán. Igazságos döntetlen szüle-
tett.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezető-
edzője: „Nagyon jó csapatot láttunk ven-
dégül. Az egri mérkőzés mélyen érintett 
bennünket, igyekeztünk abból kilábalni. 
Flúgos futam volt a mérkőzés. A végjáték-
ban például kerestem a hármas védőinket, 
de nem találtam a padon a piros lapok mi-
att senkit, akivel eddig ezt gyakoroltuk. 
Azokkal próbáltuk megoldani a végjátékot, 
akik maradtak. Úgyhogy gratulálok a csa-
patnak, mert mindent megtettek. Örülünk 
az egy pontnak, hiszen fokozatosan veszí-
tettük el a játékosainkat a meccs végéig. 
Fontos, hogy játszottunk, hogy végigküz-
döttük a mérkőzést. A döntetlen ilyen kö-
rülmények között győzelemmel is felér.”

BÖRTÖNRE IS ÍTÉLHETIK 
AZOKAT, AKIK ILLEGÁLISAN 
RAKNAK LE HULLADÉKOT
2020. december 9. KN
Szigorúan büntetheti a jövő év első nap-
jától a jogsértőket a hulladékgazdálko-
dási hatóság más, ellenőrző hatósági ha-
táskörrel rendelkező szervekkel együtt 
– olvasható az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium tájékoztatójában.

Azt, aki jelentős mennyiséget – egy ton-
nát vagy tíz köbmétert – meghaladó hul-
ladékot helyez el illegálisan, három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntethetik 
majd. Egy évtől öt évig terjedő szabadság-
vesztés róható ki arra, aki veszélyes hulla-
dékot, különösen jelentős mennyiségű hul-
ladékot – tíz tonnát vagy száz köbmétert 
– helyez el illegálisan vagy különös vissza-
esőként követi el a bűncselekményt – áll a 
törvénymódosítási javaslatban.

A szabálysértőket is szigorúbban büntet-
hetik, az illegálisan szemetelőknek pedig 
pénzbírságot kell fizetniük.

Komló Önkormányzata a ,,Tisztítsuk meg 
az Országot!” projekt keretében pályázott 
illegális hulladéklerakók felszámolására 
7 millió forint összegben a Belügyminisz-
tériumnál. Ebből az összegből nyolc helyet 
mentesítenének a lerakott hulladéktól. 

tiválnak is otthont ad ez az előadóterem. 
Ha a pályázat benyújtása pozitív elbírá-

lást kap, akkor ebben a szobában júniusig 
tizenkét könnyűzenei rendezvényt bonyo-
lít le a Közösségek Háza. A kilenc millió fo-
rintos beruházás befejezése február végére 
várható. 

A színházban hamarosan befejeződik a 
színpad és környékének rekonstrukciója. 
Kisebb előadásokra egy új dobogórendszer 
kerül felhasználásra, így az előadások él-
vezhetőbbek lesznek. 

A járványhelyzet miatt több színházi 
programot sikerült áttenni online térbe, 
de lesznek olyan rendezvények melyek ha-
lasztásra kerülnek, vagy elmaradnak. 

A Kaptár program megvalósítására és 
ezzel egy új, kulturális-művészeti központ 
kialakítására 635 millió forintot kapott a 
város, ez az épület a Közösségek Háza és a 
színház között épül.  

Aranyos László elképzelései szerint itt 
kapnának helyet az összevont irodák. A 
komlói Pöndöly Néptáncegyüttes ide köl-
tözne, részükre 90 négyzetméteres tánc-
terem, öltöző és ruhatár áll majd rendel-
kezésre. Filmvetítések, kamaraszínházi 
előadások otthona lesz az épületben kiala-
kításra kerülő 150 fős nagyterem. 

Öldöklő küzdelmet hozott a Sport36-Kom-
ló és a Budakalász mérkőzése. 
Nagy küzdelemben szereztünk pontot a 
nyáron megerősödött Budakalásszal szem-
ben. A három piros lap és a 28 percnyi ki-
állítás jó adalék a mérkőzés megítéléséhez.
Üresen kongó lelátók előtt lépett pályára 
koronavírustól megtépázott kézilabda-
csapatunk a Budakalász ellen. Kilvinger 
Bálint dolgát nehezítette, hogy különböző 
sérülések miatt nem számíthatott Dobi, 
Djurdevic, Hoffmann és a csapatkapitány, 
Balázs Sándor játékára. Csoknyai István-
nak, a vendégek mesterének egyedül Varjú 
Martint kellett nélkülöznie.
Az egri mérkőzés mélységeiből visszatérő, 
sérülés miatt négy, majd meccs közben a 
kizárások után további két játékosunkat 
is elveszítő csapatunk hősies küzdelemben 
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Harminc percig Jerkovicék diktálták a 
tempót, egyszer sem tudott vezetést sze-
rezni a hazai csapat. A második félidőben 
már érvényesült a Tatabánya nagyobb já-
téktudása. 
Kifejezetten jól kezdtük a mérkőzést, tá-
madásainkat többnyire eredményesen fe-
jeztük be, egyszer három góllal is elléptünk 
Ancsinéktól. Néhány elpuskázott támadás 
miatt azonban felzárkózott a Tatabánya 
(8-9). Sőt Zobec elhibázott büntetőjét köve-
tően a Tatabánya élt a lehetőséggel, és a 
félidő végére kiegyenlített.
A négyszeres bajnok Tatabánya ellen helyt 
álltak játékosaink, a büntetők jobb kihasz-
nálásával jóval szorosabban alakulhatott 
volna a találkozó végkimenetele. 
K&H Kézilabda Liga 16. forduló:
Grundfos Tatabánya – Sport36-Komló 
30:24 (14-14)
Tatabánya, Földi Imre Sportcsarnok, zárt 
kapuk előtt V: Horváth, Marton
Kilvinger Bálint: „Ötven percig jól tapad-
tunk a Tatabányára, támadásban és véde-
kezésben is mutattunk szép dolgokat. Az 
utolsó 10 percben sok hibát követtünk el.”

KÉZILABDA NB-I.: HATGÓLOS 
VERESÉG TATABÁNYÁN
2020. december 5. Sport36-Komló

KÖZKINCS GÁLA A KOMLÓI 
TÉRSÉG RÉZFÚVÓSAIVAL
2020. december 4. KN
Idén a járványhelyzet miatt online, a 
Közösségek Háza Youtube csatornáján 
került bemutatásra a Közkincs Gála.

A Közkincs Gála a Komlói Térség Köz-
kincs Kerekasztal szervezésében 12. al-
kalommal került megrendezésre a szín-
házban. Az intézmény munkatársainak 
közreműködésével ezúttal virtuálisan 
szervezték meg az eseményt. 

Ez alkalommal a térség rézfúvósai mu-
tatkoztak be. A felvételen láthatók a Ma- 
gyarszéki Német Nemzetiségi Fúvós- 
zenekar, a Vörös rezesbanda (Komló), a 
Bayerkrainers trio (Magyaregregy – Szász-
vár – Nagymányok) és a Somkerék zene-
kar (Hosszúhetény).

– Az újkori technika lehetővé teszi, hogy 
ízelítőt kapjunk térségünk rézfúvós tehet-
ségeinek bemutatkozásából. A kultúra az 
egyetlen, amely nemzeteket békít, hidat 
képez országok, települések és emberek kö-
zött. A zene az ember lelkéig hatol, kifejezi 
örömünket, bánatunkat, hangulatunkat. 
Nekünk nem kell messze mennünk, hiszen 
a tehetségek itt vannak köztünk, akik ha 
megszólaltatják hangszereiket, csodákra 
képesek – nyitotta meg a gálát Jégl Zoltán, 
a Komlói Kistérség Többcélú Önkormány-
zati Társulás elnöke.

– A fúvószene nem alaptalanul kötődik 
össze a magyarországi németekkel. Bara-
nyában jelentős számú elszigetelt német 
népesség lakott, a nemzetiségi hagyomá-
nyok majd minden településen fennmarad-
tak – mondta Korbuly István, aki bemuta-
tott minden fellépő zenekart.

A rendezvény a Városi Programok a Kö-
zösségek Háza szervezésében című projekt 
támogatásával valósult meg. A felvétel a 
Közösségek Háza YouTube csatornáján te-
kinthető meg.


