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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 2021-ES
ÉVRŐL

ÉVET ÉRTÉKELT A KOMLÓ
ÖSSZEKÖT EGYESÜLET

2021. január 4. KN

2021. január 12. KN

Sajtótájékoztató keretében értékelte a
2020-as évet Ferenczy Tamás, a Komló
Összeköt Egyesület elnöke, Dr. Barbarics Ildikó, a Komló Összeköt Egyesület
frakcióvezetője, Kispál László alpolgármester és Dr. Szakács László országgyűlési képviselő.

Sajtótájékoztatóval kezdte az évet Dr.
Hoppál Péter, Komló országgyűlési
képviselője és Polics József polgármester.

Az év első munkanapján a hagyományosan megtartott sajtótájékoztatón jelentette be Dr. Hoppál Péter hogy a 2021-es év
a város megújításának éve lesz. A 2020.
évi decemberi kormányzati döntéseknek
köszönhetően soha nem látott fejlesztési támogatás, 3,5 milliárd forint érkezett
meg Komlóra. Ezen felül még további 175
millió forint érkezett a helyi közlekedés finanszírozására. A Vízmű támogatására a
két ünnep között további 158 millió forint
érkezett.
Hoppál Péter reményeit fejezte ki, hogy
minden jogi feltételnek eleget téve az építkezések az év végéig elkezdődhetnek.
Az éves feladatok mellett már most előre
kell gondolkodni a 2021-2027-es Európai
Finanszírozási ciklus tervezése kapcsán.
Komoly tárgyalások folynak a megyei önkormányzattal, a tervek egyeztetésében a
megyeszékhely és Komló együttműködésére szükség lesz. Hatékonyan kell lobbizni
az ügyben, hogy minél több támogatás érkezzen városunkba.
„Sok új programot indítunk el, de közben
figyelni kell a járvány hatásaira is” - mondta Dr. Hoppál Péter.
Polics József polgármester köszöntője
után elmondta, hogy az elmúlt tíz év városunkban a beruházások évtizede volt, de
a 2021-es esztendő kiemelkedő lesz. Mind
a négy nagyberuházás pályára van állítva,

EGY ÉVE VAGYOK KÉPVISELŐ
2020. december 16. KN

A területi képviselők beszéltek a 2019es választások óta eltelt időszakról,
az általuk elvégzett tevékenységekről.
Sorozatunkat a legnagyobb területtel
rendelkező képviselő beszámolójával
zárjuk.
Jurinovits Miklós 8. EVK

„A képviselői munka új terület és új kihívás számomra. A legnagyobb területtel
rendelkező képviselő vagyok a városban.
Több, mint 20 éve vagyok vállalkozó. Sok
a hasonlóság egy vállalkozás és az önkormányzat között, de nem ugyanaz. Három
részönkormányzat munkáját segítem, ebből kettőnek vagyok az elnöke. Ezen kívül
a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági bizottság elnöki tisztét is betöltöm. Ahhoz,
hogy bizottsági munkámat megfelelő minőségben tudjam ellátni, heti rendszerességgel egyeztetek a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjével, Aladics Zoltán
úrral. Sokat tanultam és tanulok tőle. Véleményét és tanácsait nem csak gazdasági
és pénzügyi kérdésekben kérem ki.
A lakossági kapcsolattartás nagyon fontos számomra. Lakossági megkeresések
és saját észrevételeim alapján küldöm a
beadványaimat az intézményvezetők felé
az elvégzendő munkákkal kapcsolatban.
Ezek alapján állítottam össze a 2021 évben
elvégzendő munkákat és feladatokat is a
területrészeimen. Természetesen sok esetben ezen feladatok elvégzéséhez a város
forrásai nem elegendőek. De tervezhetők
lesznek a következő évben vagy években,
akár pályázati források igénybevételével.
Egyedüli képviselőként az önkormányzat
honlapján, minden elérhetőségem nyilvános a megválasztásom óta. Szerencsés
vagyok, több területemen is részönkormányzat működik, melyek havi rendszerességgel üléseznek. Azokon a területeken

Megjelenik kéthetente
18 500 példányban
32 településen!

az előkészítések a két ünnep között megtörténtek.
– Ahol vannak ötletek, ott jönnek a támogatások is - utalt a polgármester az elnyert
összegekre. – Tíz év közös elképzelés és
munka, melyet a kormány is támogatásra
méltónak ítélt. Ez alapozza meg a 2021es évünket. Nagyon örülök, hogy ezeket a
támogatásokat akkor kaptuk, amikor épp
zárjuk a 2020-as hatalmas fejlesztéseket:
buszpályaudvar, fürdőépület, Nagyrét utca
és a Juhász Gyula utca rekonstrukciója, ez
összesen kétmilliárd forintos fejlesztés.
A 2021-es év kapcsán még felvetődött az
iparűzési adó kérdése: hogyan érinti ez
Komlót, a 2021-es költségvetést?
– Csak a kis-és közepes vállalkozások
esetében lesz 50%-os az iparűzési adó mér-

téke, a nagy beruházók és a nagy cégek
esetében marad a 100%. Ezt az intézkedést
a kormány a munkahelyek megtartása érdekében hozta meg. Az önkormányzatok
számára egy nagyon világos kompenzációs
rendszert dolgozott ki a kormányzat, a 25
ezer fő alatti települések esetében automatikus visszapótlás történik. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérése az volt,
hogy átmenetileg a teljes iparűzési adó
szűnjön meg. Ezt a kormány meghallgatta,
de csak a kis- és közepes vállalkozások esetében, és ott is csak 50% mértékben teljesítették a kamara kérését Az automatikus
kompenzációs rendszer zökkenőmentes
működést biztosít a komlói önkormányzat
számára – ezekkel a mondatokkal zárta a
sajtótájékoztatót Dr. Hoppál Péter.

ahol nem működik részönkormányzat,
minden hónapban egy alkalommal fogadó
órát tartok a Hotel Békeszigetben. Ezt a
pandémia után folytatni szeretném. A hét
minden napján, változó elosztásban, kint
vagyok a területeimen. Legtöbb esetben
lakossági megkeresés alapján.
Tavasszal a pandémia miatt felfüggesztésre és átszervezésre kerülő pénzeszközök
nagymértékben meghatározták a képviselői munkámat. Nemcsak engem, de a régóta regnáló képviselő társaimat is új kihívások elé állította a mostani helyzet.
A város napi működését a pandémia miatt
több országos pénzügyi megszorító intézkedés nehezítette és nehezíti. Ezen kívül
a közmunkások csökkenő létszáma egyre
nehezebb helyzetbe hozza a Városgondnokság napi munkáját. Komló város egyik
legégetőbb problémája a szeméthelyzet.
A kihelyezett konténerek és szeméttároló
edények nem győzik a lakossági hulladékok befogadását. Sok esetben az okozza a
legnagyobb problémát, hogy nem az ott lakók helyezik el a konténerben a szemetet.
Olyan hulladékok is kerülnek a kihelyezett
konténerekbe, melyek a hulladékudvarban
egy befizetett szemétdíj csekk bemutatása
ellenében ingyen elhelyezhetők lennének.
Aki egyszer már gépjárműre tette a hulladékot, az elvihetné a közterületek, erdők
helyett az erre kijelölt helyre.
Sajnos azt látjuk, hogy ez a fejekben dől
el és erre nem vagyunk ráhatással. Szigorúbb szankció és büntetések szükségesek lennének. A tettenérés még abban az
esetben sem segít, ha a helyszínen tartózkodik a szemetelő, hiszen nincs bizonyító
erejű felvétel arról, hogy az illegálisan elhelyezett szemetet ő helyezte el. Az önkormányzat és a polgármester úr tanúként
is részt vett ilyen tárgyalásokon. Sajnos
idáig egyetlen alkalommal sem sikerült elmarasztaló határozatot hozni. Ez nem a mi
gyengeségünk. A törvények a legtöbb esetben a szemetelőket „védik”.

Több településrészen megújult az útburkolat. Hidak, csapadékvíz-elvezetők bővítése, javítása megtörtént már a 2020-as
évben, és 2021-ben is folytatódnak majd.
Évtizedek óta probléma volt a Hizlalda
utca is, most szilárd burkolatot kapott az
ott élő családok legnagyobb örömére. Megindult több ingatlan állagmegóvó javítása
és felújítása. Sikertörténet a Kisbattyáni
út felújítása, mely 2021-ben kezdődik el.
Természetesen 2021-re még mindig sok elvégzendő munka van a településrészeken.
A jövő évi munkánkat az országos pénzelvonások nem segítik. Vannak ember- és
forráshiányos problémák, melyekre megoldást kell találni városi szinten.”

A képviselőkkel készített riportjaink
megtekinthetőek a Komló Média archívumában a komlomedia.hu/videok
címen.

ÚJ VEZETŐ A VÁROSGONDNOKSÁG ÉLÉN

2021.január 7. KN

A Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményeként
Polics József polgármester öt évre szóló
határozott időtartamra a vezetői teendők ellátásával Bareith Pétert bízta meg.
Bareith Péter 2012-ben munkaügyi csoportvezetőként kezdte pályafutását a Városgondnokságnál, később gazdaságivezető-helyettes lett. Közgazdász diplomája
mellé mérlegképes könyvelő képesítést
szerzett.
Az új vezető legfontosabb tervei között
a hatékonyság növelése szerepel, a gépjárművek hatékonyabb kezelésével és a
közfoglalkoztatottak munkájának hatékonyabb szervezésével kapcsolatban.
Jelenleg 215 fő közfoglalkoztatott dolgozik Komlón, sokuknak nincs megfelelő
szakmai képzettsége. Régebben ezer fő

Az elmúlt másfél évről, illetve a jövőről
szeretnénk beszélni – nyitotta meg a sajtótájékoztatót a KÖT elnöke.
– Az elmúlt időszakban azon voltunk és
ezentúl is azt tartjuk szem előtt, hogy a
város működőképessége minél színvonalasabb legyen. A szociális területen és az
egészségügyben az a tervünk, hogy a lehető legeredményesebben működjenek a
szolgáltatások – folytatta Ferenczy Tamás.
– Két kihívásnak kellett megfelelnünk
2020 elején, tette hozzá Dr. Barbarics Ildikó frakcióvezető. – Az egyik a pandémia, a másik pedig a polgármester úrral
való együttműködés. Ez a két dolog szoros
kapcsolatban áll egymással. A járványból
adódott a polgármester egyedüli döntéshozatali lehetősége, ez soha nem tapasztalt
helyzetet idézett elő.
– Áttekintve az elmúlt évet elmondhatjuk, hogy a frakció mindvégig együttműködni próbált a városvezetéssel és a
hivatallal, és igyekeztünk konstruktív
ötletekkel előállni, hatékonyan részt venni a város munkájában. A polgármester a
többségi akarattal szemben hozott döntéseket a költségvetés, média kérdésében és
személyi döntésekben.
Az alpolgármester kifejtette, az elmúlt
évben történtek jóléti beruházások, amelyek a fejlődést szolgálják, például a piac
vagy a Petőfi tér rekonstrukciója. Jelen pillanatban is folynak a városképet meghatározó beruházások, amelyek munkahelybővítéssel járnak.
– Többségi frakcióként minden segítséget
megadunk, hogy a beruházások ideérkezése, működése, kivitelezése zökkenőmentes
legyen – erősítette meg Kispál László.
Dr. Szakács László elmondta, két évvel
ezelőtt azért jött létre a Komló Összeköt
Egyesület, hogy helyi lokálpatrióták félretéve nézeteiket a városért dolgozzanak.
– Aggódva figyelem, hogy mennyi forrástól esik el Komló városa, ezért olyan javaslatot fogok benyújtani a minisztériumba,
hogy úgy egészítsék ki az 25 ezer fő alatti
települések költségvetését, hogy ne legyen
kevesebb forrásuk, mint 2018-ban vagy
2019-ben.
körül mozgott a létszám, most egyre kevesebb az a munkaerő, akikre ezeket a munkagépeket, fűnyírókat rá lehet bízni.
Tervben van megfelelő képzettségű szakmával rendelkező embereket felvenni,
ehhez keresik most a kereteket. A vezető
szerint jobban kell kommunikálni mind a
városvezetéssel, a képviselőkkel és a lakóknak is jobban meg kell hallani a szavát.
„Szerettem volna azon a munkahelyen,
ahol már nyolc éve dolgozom változtatásokat végrehajtani, úgy gondoltam, hogy erre
képes vagyok” – mondta el az új vezető kinevezésével kapcsolatban.
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A MAGYAR KULTÚRA HETE AZ
ONLINE TÉRBEN

2021. január 12. KN

A Magyar Kultúra Hete alkalmából online programokat szervez a Közösségek
Háza 2021. január 18–23. között.

A koronavírus-járvány nyomán bevezetett korlátozások miatt a Közösségek Háza
rendhagyó módon készül megünnepelni a
Magyar Kultúra Napját.
– Sok érdekes változás lesz az összeállított programsorozatban, a Közösségek
Háza és a színház munkatársai az idei évben online állították össze a műsort – kezdte ismertetőjét Aranyos László igazgató.
A gyerekeknek szánt Mesevetélkedő interneten összeállított kvízekből fog állni,
melyre a fiatalok az interneten keresztül
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www.komlomedia.hu
válaszolhatnak, ez alapján fognak győztest
hirdetni. A hét minden délelőttjén lehetőség van a játékra a Közösségek Háza Facebook oldalán.
Január 18-án 18:00 órától a Díszítőművészeti Műhely kiállítását lehet online megtekinteni, melynek különlegessége, hogy
az alkotások mellett Kincses Ágnes népi
iparművész, a műhely vezetője beszél az
egyedi hímzésekről, technikákról, motívumokról.
Január 19-én 18:00 órától lesz látható
a RoomGallery, Szabó Zoltán, a Komlóról
elszármazott fotóművész érdekes műveit
tekinthetik meg az érdeklődők.
Január 20-án új sorozat indul, mely ezentúl hetente fog jelentkezni a Közösségek
Háza YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. A Kedvenc versem című sorozatban hetente más szavalja el a szívéhez
legközelebb álló költeményt és remélhetőleg azt is elmondja, hogy miért erre az alkotásra esett a választása.
Január 21-én 18:00 órától Horváth Éva és
Korbuly István fognak beszélgetni a kultúráról A kultúra a mindennapi emberi létezés minősége címmel.
A Magyar Kultúra Napján január 22-én
a színházban szokták megtartani az ünnepi műsort. Idén ez is átkerült az online
térbe. A sok munkával járó felvételeket,
melyeken az ünnepi beszédek, köszöntők
láthatóak, egy egységben tekintheti meg
az érdeklődő. Polics József köszöntője után
ünnepi beszédet mond Széplábi András
tanár, majd a kitüntetések átadása következik. A rendezvényen a budapesti Lámpaláng zenekar előadása hallható.
Már hagyománynak számít a CS.Í.T. zenekar előadásában hallható Tunyogi Emlékest, melyet január 23-án 20:30 órától
élvezhetünk otthonunkban.

Az ünnepi hét minden programja online és
ingyenes. Az események a Közösségek Háza
Facebook és YouTube csatornáin követhetők.

KÉZILABDA-MUNKACSARNOK
ÉPÜL SZILVÁSBAN
2021. január 9. Hiegl Zsolt

A veszélyhelyzet miatt számos, a kezdési
fázisában lévő beruházás torpant meg az
országban. Így volt a Szilvásban megépülő kézilabda-munkacsarnok esetében is.

Komló egyike annak a kilenc településnek, amely sikeresen pályázott kézilabda-munkacsarnok építésére. A beruházást
a Nemzeti Sportközpontok bonyolítja. A
város által “elnyert” kézilabda-munkacsarnok a maga 2000 m2-es alapterületével a
városrész meghatározó épülete lesz.
A komplexumban egy 1000 m2-es küzdőtér és egy 150 férőhelyes nézőtér – a kiszol-

ÁTALAKUL A 48-AS TÉR

2021. január 4. KN

Év végére megépülhet a helyi művészeti
és kézművescsoportok által régóta várt
Kaptár, a Közösségek Háza és a Komlói
Színház közötti területen. Az új létesítmény megújult környezetben kap majd
helyet – a 48-as tér átalakítása is indul
hamarosan.
A régóta tervezett 635 millió forint kormányzati támogatásból megvalósuló Kaptár projekt mellett teljes felújításra kerül a
48-as tér is. A hagyományos évnyitó sajtótájékoztatón ennek részleteiről kérdeztük
Polics József polgármestert.
A 48-as téri nagyberuházással kapcsolatban Polics József elmondta, hogy a Közösségek Háza alagsora teljes felújításon
esik át, az eddig üresen álló belső tereket
is hasznosítani fogják. A bitumenes pályán
kerül kialakításra a fiatalok által nagyon
kedvelt görpark, városunkban sokan hódolnak ennek a sportnak.
Az épület mögött egy multifunkcionális
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ELKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT
LABDARÚGÓCSAPATUNK

MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST KOMLÓI BÁNYÁSZ HORGÁSZ
KÉZILABDACSAPATUNK
EGYESÜLET 2021-ES TERVEI

Megkezdte felkészülését felnőtt labdarúgócsapatunk. Januárban két elmaradt bajnokink pótlására is sor kerülhet.
2021 első hetében már megkezdi felkészülését megyei bajnokságban szereplő csapatunk. Tennivaló van bőven, ha feljebb
szeretnénk kapaszkodni a táblázaton. A
nem túl acélosra sikerült csonka őszi szezon után 9. helyen áll Tóth Máté együttese
a tabellán. A kiírt 14 mérkőzésből 9-et játszottunk le, ezeken összesen 10 pontot (2
győzelem – 4 döntetlen – 3 vereség) gyűjtöttünk, a gólarányunk 15-21.
A csapat január 23-án már pályára lép.
Az 5. fordulóból elhalasztott PEAC elleni
mérkőzést rendezik Kökönyösben. Január
30-án pedig a listavezető Mohács lenne ellenfelünk.
Fél tucat gólt lőttünk az új esztendő első
felkészülési meccsén, melyet zárt kapuk
előtt a műfüves pályán játszottak január
második hétvégéjén. Ősszel 3-3-as döntetlenre végződött a két csapat szederkényi
összecsapása.
Felkészülési mérkőzés:
Komlói Bányász – Szederkény 6:0 (2-0)
Komló, V: Takács
Gólszerzők: Alabert 2, Miltner, Doboviczki,
Kilinkó és Bíró
Tóth Máté edző: „Rengeteg biztató jelet láttam a mérkőzésen, amely reményeink szerint visszaköszön a bajnoki mérkőzéseken
is. Gratulálok a csapatnak!”

Január 11-én elkezdte a felkészülést a
tavaszi időszakra NBI-es kézilabdacsapatunk.
A teszteléseket követően vezényelte le az
első gyakorlást az új évben Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló mestere. A tervek
szerint napi két edzéssel készülnek a fiúk
a feladatokra, amiből lesz bőven már januárban is.
Bár a bajnokság csak februárban kezdődik,
január közepén már három ligakupameccs
vár Jerkovicékra. Január 16-án a PEACcal délelőtt és délután is megmérkőzik
csapatunk, majd négy nap múlva a Pécsi
VSE-t fogadjuk ugyanebben a sorozatban.
Január 30-án jóval nehezebb feladatot kellene megoldania Grünfelderéknek. A 3. helyen álló, de az ősszel meglepő mélységeket
megjárt Fradit fogadjuk a Magyar Kupában. Sajnos továbbra is szurkolók nélkül.
A tervek szerint egy Csurgó elleni edzőmeccs is belefér a januárba, hogy aztán
február 7-én elkezdjük a feszített tempójú
bajnoki sorozatot. A Tatabányával Komlón,
a Balatonfüreddel idegenben, a Gyöngyössel szintén itthon találkozunk az első mec�cseken; tehát nem vár könnyű etap a jelenleg 7. pozíciót (3 győzelem, 1 döntetlen, 5
vereség) elfoglaló együttesünkre.
Szigeti Szabolcs, a Komló Sport Kft. ügyvezető igazgatója a pokolian nehéz 2020-as
évről és a 2021-es esztendő várakozásairól
is beszélt egy riportban, ahol elmondta:
– Eddig is rengeteg fejlesztési támogatást
tudtunk jó szereplésünkkel a városba hozni. Most belátható időn belül kész lesz a
szilvási edzőcsarnok. Utánpótlás korosztályaink – több mint 200 gyermek – minden
bajnokságban az elsők között szerepelnek,
ez tovább fog javulni. Nagyon-nagyon várjuk azt, hogy kinyíljanak a kapuk és együtt
ünnepeljünk szurkolóinkkal.
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Bugyi Sándort a Komlói Bányász Horgász
Egyesület vezetőjét kérdeztük a 2021-es
évi tervekről.
A járvány ellenére a komlói horgászok a
betervezett tizenegy versenyből tízet megtartottak. A tizenegyedik versenyt pedig
úgy szervezték meg, hogy elméleti tesztet
töltöttek ki a jelentkezők és mindenki külön kijárt horgászni, az egyesület oldalára
pedig feltöltötték a zsákmányról képeiket, ezután a legnagyobb halfogás nyert.
A legjobb tesztet Zámbó László töltötte ki,
a legnagyobb halat, 3,5 kilós pontyot Turbucz István fogta. Az elnök elmondta, hogy
a sikondai horgásztavat az önkormányzat
támogatásával nyilvántartásba vetették,
ez azt jelenti, hogy a tónak víztérkódja lett,
ezt ezentúl a fogási naplóba is bele kell
írni. Ezután már nemcsak a pölöskei tóval
lehet pályázni. A telepítésekkel ismét rekordokat döntött az egyesület.
Január elsejétől az egyesület tavainál kötelező lesz a pontymatrac és a pontos mérleg
használata. A ragadozó halak védelmében
ezentúl kettő darab ragadozóhal kifogása
után több fogásra nem lesz lehetőség.
Az év második hétvégéjén kihasználták a
napsütéses időjárást is: az évszakhoz kapcsolódó tóparti munkálatokat végeztek el a
pölöskei horgásztó környékén.
Kiss Attila halőr vezetésével tucatnyi önkéntes segítségével láttak neki a munkálatoknak.
Elvégezték a nádvágást, a gallyak és a levelek összegyűjtését, valamint a horgászok
biztonságát már veszélyeztető két vízparti
fát is kivágtak.
Legközelebb a horgászhelyeket teszik
rendbe, illetve az esőbódékat újítják fel
ezen a több hektáros területen.
Az egyesület január 16-án reggel 9 órakor
a sikondai tavaknál folytatja a munkát.

Közéleti hírek
gáló helyiségekkel együtt – kerül kialakításra. A betonos pálya helyére tervezett
épület szinte az úttestig fog érni, aminek
következtében a kerítés is eltűnik. Az udvar távolabbi végében, ahol jelenleg egy
garázs található, parkolók kerülnek kialakításra.
A múlt év elején életbe lépett a veszélyhelyzet, és az addig el nem kezdett projekteket ideiglenesen fel kellett függeszteni.
Egy év elteltével ismét elindult a projekt,
a napokban helyszíni szemlét tartottak az
esetleges kivitelezők a közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt.
„A szerződés aláírását követően 500 napja lesz befejezni a beruházást a kivitelezőnek. Ez egy jól elkerített munkaterület
lesz, nem fogja zavarni jelentős mértékben
az oktatást” – mondta el Polics József.
rekortánpálya kap helyet. Az épületkomplexumot és a szabadidőparkot a jelenleg
bútorboltként működő épület irányából lehet majd megközelíteni.
A Közösségek Háza közvetlen környezete
új parkolókkal és zöldterületekkel bővül. A
Megemlékezések parkjában is számos új
pihenőhely kerül kialakításra.
A színház és a Közösségek Háza előtt
egy teljesen megváltozott, XXI. századi
közösségi tér épül, ahova modern játszótér, okospad, utcabútorok kerülnek. A tervezők igyekeztek a zeneiskola előtti teret
is többcélú helyszínné változtatni. A területen tartandó kulturális eseményekhez
kiépülnek az elektromos csatlakozási lehetőségek és a modern térvilágítási-, illetve
kamerarendszer. A Carbon épületétől a Piramisház melletti útig az összes járófelület
megújul.
– Ez egy hatalmas projekt, melyet kisebb
részekre bontottunk, hogy követni tudjuk
az építkezés költségeit. Jelenleg ennek a
beruházásnak a kiadásai 150 millió forint
alatt vannak. Ha a költségvetés engedi, a
jelenlegi parkolót is modernizáljuk.

Sporthírek
ASZTALITENISZ: SABJÁNÉK
HIBÁTLANOK 2021-BEN

2021. január 10. Hiegl Zsolt

Rendkívül szoros meccsen gyűrtük le a
jó erőkből álló Csákvárt az Extraligában.
Sabjánék harmadik győzelmét jelentette a
bajnokságban az idegenbeli siker.
Extraliga 8. forduló:
Aqvital Csákvár – Komlói Bányász 3:4
Csákvár, Vöröskapu út
A Németh János – Varga Sándor – Sabján
Gergely alkotta triónk csákvári győzelme
után az előrébb jegyzett, de tartalékos Mezőberényt is megállította.
A kökönyösi asztalitenisz-csarnokban zárt
kapuk előtt lejátszott mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést.
Sőt, két egyéni összecsapást követően is
előrébb jártak. (1-2) Az utolsó négy mec�csből azonban hármat is 3-0-ra nyertünk,
ami elég volt az újabb sikerhez.
Extraliga 9. forduló:
Komlói Bányász – HED-LAND Mezőberény 4:3
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