2021. február 1.

II. évfolyam 2. szám

KOMLÓI NAPLÓ

www.komlomedia.hu

Megjelenik kéthetente
18 500 példányban
32 településen!

Komló Város Információs kiadványa

5,6 millió forintot nyert a város illegális hulladéklerakók felszámolására

Felkerültek az új cserepek Mecsekjánosiban a parókia tetejére

Lebetonozták az új buszparkolót a
Bem József utcában

Kihelyezték az új közterületnév-táblákat a Kiss József utcában

Hamarosan kezdődhet nyolc illegális hulladéklerakó felszámolása a város több pontján a ,,Tisztítsuk
meg az Országot!” program keretében.

Megújult a Mecsekjánosiban található parókia tetőszerkezete. Az állagmegóvás részeként a tetőszerkezet rekonstrukciójára sikerült forrást lehívni.

A közel 700 millió forintos beruházás részeként
alakították ki a 14 járműnek helyet biztosító
parkolót.

A Gorkij utca elnevezése a komlói író, helytörténész és lokálpatrióta Kiss József nevére változott január 5-ével a képviselő-testület határozata alapján.

VÁROSI KITÜNTETÉS A CS.Í.T
ZENEKARNAK

FÉLIDŐBEN A BUSZPÁLYAUDVAR ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI

„Komló Város Közművelődéséért” kitüntetést adott át Polics József polgármester a CS.Í.T. zenekarnak, Komló
kulturális zenei életében végzett 25 éves
kiemelkedő tevékenységéért.

Polics József polgármestert a buszpályaudvar építésének helyzetéről kérdeztük.

2021. január 18. KN

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
idén egy helyi rockzenekart köszöntött és
méltatott Komló város polgármestere és
a képviselő-testület néhány tagja. A város rendezvényeinek rendszeres fellépői
a helyi közönség körében nagy népszerűségnek örvendenek. A zenekar tehetségét
nemcsak helyi, de országos és nemzetközi
szinten is elismerték.
– Immár tíz éve hagyomány, hogy a szakmai kitüntetéseket a hozzá kapcsolódó
ünnepekhez kötjük – nyitotta meg az ünnepséget Polics József. Így minden évben
január 22-én adjuk át a közművelődés területén kiemelkedő tevékenységet végzőknek az elismerést. Idén rengeteg javaslat
érkezett a kitüntetett személyére, de a választás a jubileumát ünneplő CS.Í.T. zenekarra esett.
– Büszke vagyok arra, hogy Komló városában a kultúra minden ága magas színvonalon van jelen és mindenki érdeklődési
körének megfelelően választhat a kínálatból. A polgármester jó egészséget, sok
sikert kívánt a zenekarnak és hogy még
sokáig dübörögjenek a dalok, miközben átadta az elismerő oklevelet.
– Meglepődtünk és megtisztelőnek érezzük az elismerést, hiszen a rockzenét

HOGYAN BEFOLYÁSOLTA A
PANDÉMIA KOMLÓ 2020-AS
KÖLTSÉGVETÉSÉT?
2021. január 20. KN

Polics József polgármestert kérdeztük
arról, hogy milyen hatással volt a pandémia és az azzal kapcsolatban meghozott kormányzati intézkedések Komló
város 2020-as évi költségvetésére?

“A járvány hatásai a 2020. évi önkormányzati gazdálkodást összességében nem
befolyásolták jelentős mértékben, az egyes
résztételek tekintetében azonban nagy eltérések keletkeztek mind kiadási, mind
bevételi oldalon. A költségvetési helyzet
azonban mindvégig stabil maradt.
A tervezett adó beérkezett a gépjárműadó
átengedett részének elvonása ellenére is.
(terv kerekítve 900 millió forint, tény 910
millió forint). Ennek oka az óvatos tervezés, és az adózók lelkiismeretes hozzáállása. Köszönet illet minden komlói céget és
magánszemélyt, hogy a nehézségek ellenére ilyen jelentős mértékben hozzájárultak
önkormányzatunk működőképességének
megőrzéséhez.
A saját bevételek, valamint az állami tá-

2021. január 21. KN

nem mindenhol méltatják. Szerencsére ez
a város nem ilyen – vette át a szót Papp
Attila, az együttes frontembere. – Mi nem
tudunk szőni, kerámiát készíteni, mi azon
vagyunk, hogy még jobban megtanuljunk
zenélni. Azon a szinten vagyunk ahol felismertük, hogy még mindig tanulni kell. A
megjelent két lemezünk között tizennégy
év telt el, és nagyon várjuk a további korongokat, valamint azt, hogy vége legyen a
járványnak és az emberek önfeledten szórakozhassanak.
– Aki játszik ebben a műfajban, egy
csodát él át – mondta az énekes. Amikor
megszólal a zene, elindul egy más világ.
A kérdésre, hogy meddig lehet a zenélést

folytatni, Attila egy ikonikus mondattal
válaszolt: mindhalálig rock and roll!
Jégl Zoltán kiemelte a zenekar megalakulása óta folyamatos Komlóhoz való erős
kötődését. – Kell egy olyan ember, aki a
zenekart egyben tartja, ő Papp Attila a
CS.Í.T. megálmodója, létrehozója, énekese, vezetője. Attila külön is fellépett a Karantömb nevű programsorozatban a város
több részén, majd a Kanapékoncert műsorában láthattuk.
Kemény Gábor, a zenekar gitárosa szerint ahogy a nagy zenészeket látjuk még
70-80 évesen is zenélnek, a végtelenségig,
de legalább Kifulladásig – utalt egy daluk
címére – kell folytatni ezt a műfajt.

mogatások fedezték a ténylegesen teljesített, szükséges kiadásokat.
Több olyan területen is jelentős megtakarítás keletkezett, ahol eredetileg nagyobb
kiadást terveztünk (pl.: nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények, intézményi működési költségek). Ezek a tételek
fedezték a felmerült többletkiadásokat és
kiesett bevételeket.
Az évközi takarékos gazdálkodás, és az
év végi, központi költségvetésből érkező
jelentős támogatások (2020. évi működési
REKI támogatás 175 millió forint, valamint a fejlesztésekhez biztosított, összességében százmilliós nagyságrendű állami
források) a saját bevételek terv szerinti
teljesülésével együtt év végére lehetőséget
adtak korábban felfüggesztett költségvetési kiadások kifizetésére is. Így a város által
támogatott egyik terület sem szenvedett
aránytalan hátrányokat, és a tervezett
fejlesztések is szinte teljeskörűen megvalósulhattak, a kivitelezések folytatódhatnak.
Az intézményi működésben fentiek miatt 2020-ban nem kényszerültünk jelentős
megszorító intézkedésekre. Sem létszám
leépítésre, sem jelentős átszervezésre nem
került sor a 2020-as évben” – írta válaszában Polics József.

MEGSZŰNIK A UPC WI-FREE
SZOLGÁLTATÁSA

2021. január 20. KN

Az alacsonyabb sávszélességet és kisebb
lefedettséget kínáló UPC Wi-Free szolgáltatás létjogosultsága csökkent az elmúlt években, ezért a Vodafone 2021.
január 31-én a vezetékes internethálózatára épülő UPC Wi-Free szolgáltatását kivezeti kínálatából, így az a fenti
dátumot követően nem lesz elérhető.

A szolgáltatás megszűnése a Felhasználókat (akik a UPC Wi-Free hálózatra felcsatlakoznak) és az Engedélyezőket (akik
a kábelmodemen engedélyezték a UPC WiFree hálózat használatát) egyaránt érinti.
Utóbbiak esetén a UPC Wi-Free szolgáltatás kikapcsolásakor a kábelmodemek
automatikusan újraindulnak, így az internet- és telefon szolgáltatásban 1-2 perces
kiesés várható.
A kábelmodemeken fokozatosan kapcsolják ki a UPC Wi-Free vezeték nélküli hálózatot, így előfordulhat, hogy mobileszközök
a fenti dátumot követően is találnak ilyen
hálózatot, arra azonban már nem fognak
tudni csatlakozni – áll a közleményben.

Számos beruházást még az előző ciklusban nyújtott be a képviselő-testület, melyek megvalósítása jelenleg zajlik. Sikerült
kormányzati támogatást szerezni az építkezésekhez, az adósságok egy részét a kormány átvállalta.
A város szívében zajló építkezéshez az önkormányzatnak 215 millió forintot kellett
volna biztosítania, ha nem sikerült volna
kormányzati támogatást szerezni. A buszpályaudvar építése a tervek szerint halad,
hamarosan elkezdődhetnek az épület belső
munkálatai. Jelenleg a zárófödém vasszerelése zajlik, hamarosan elkészül a betonozás, illetve tetőszigetelés.
Megjelentek azoknak az elő tetőknek az
acélszerkezetei is, melyek a beérkező és induló állomásoknál védik majd az utasokat.
– A beruházások végső határideje december 31. – mondta el Polics József.

A KOMLÓI HONISMERETI- ÉS
VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
2021-ES TERVEI
2021. január 20. KN

Szarka Elemér az egyesület elnöke beszélt a 2021-es év terveiről, a XI. Kolbásztöltő Fesztivál lehetőségeiről.

A 2020-as évben szinte minden programját meg tudta szervezni az egyesület, kezdve a nagy sikerű kolbásztöltő fesztivállal.
Idén számtalan eseményt szeretne megvalósítani a csapat, elsősorban a Virágos
Komlóért mozgalmat. 160 oklevelet szeretnének átnyújtani idén azoknak a közösségeknek, akik sokat tettek városunk virágosításáért. A város 70 éves évfordulójára
különösen készülnek emléktáblatervekkel,
szoborfelújításokkal, könyvbemutatóval.
Az örök kerékpáros Szinyákovics Béla
adja át testvérvárosunknak a városi ünnepségre a meghívót. Kegyeleti ünnepséget, kirándulásokat, jubileumi Településtörténeti Konferenciát, városvédő sétát is
tervez Szarka Elemér és csapata.
Az idei, minden eddiginél nagyobbra
tervezett XI. Kolbásztöltő Fesztivál valószínűleg novemberben lesz megtartva.
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9 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁST NYERT A KÖZÖSSÉGEK HÁZA

2021. január 12. KN

A Közösségek Házában a vészhelyzet
alatt folyó munkákról, és a Petőfi Irodalmi Múzeum pályázaton elnyert 9
millió forint támogatásról kérdeztük
Aranyos László intézményvezetőt.

– Nagyon készülünk arra, hogy újra kinyitunk, amikor is egy új formába, létezésbe csöppennek bele a látogatók, hiszen az
átalakítási munkálatok különböző színtereken folynak.
Megújul a Közösségek Háza alagsora és
a 48-as tér, mindkettő a HACS program
segítségével. A rekortán pálya a minden
évben megrendezésre kerülő nyári napközi

gyermekeinek is kínál sportolási lehetőséget. Február közepére készül el a Kányádi
terem és a kávéház egybenyitása. Itt a Kávéházi esték című programsorozat keretében akusztikus koncerteket és pódiumbeszélgetéseket hallhat a közönség.
A március 15-i műsort és egyéb rendezvényeket online és élőben is megtervezik
a munkatársak, hiszen nem lehet tudni
meddig tartanak a korlátozások. Ez szinte
dupla munkával, felkészüléssel jár.
Jó hír, hogy az intézmény elnyerte a programokra megpályázott 9 millió forintot,
ezért tavasszal vagy a nyár folyamán tíz
koncert megszervezésére van lehetőség.

A JÁRVÁNYHELYZET IDEJÉN
IS KÉSZÜLNEK AZ EFAMI
DIÁKJAI
2021. január 18. EFAMI

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai és pedagógusai a járványhelyzet idején is lelkesen készülnek az
évközi feladatokra.

A komlói Kökönyösi Gimnázium Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolájára is
ugyanazok a járványügyi szabályok vonatkoznak, mint minden intézményre. Ezen
időszak alatt a 14 év alatti növendékek
személyesen, a 14 év felettiek online formában vehetnek részt a tanórákon.
Zeneművészet, képzőművészet és néptánc tanszakokon folyik a tanítás. A közel 300 növendéket 21 pedagógus tanítja

KÖLCSÖNZÉSI LEHETŐSÉG A
KÖNYVTÁRBAN

2021. január 21. KN

2021. január 12-étől átadás-átvételi
ponton biztosít kölcsönzési lehetőséget
a József Attila Városi Könyvtár.

KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK A SZÍNHÁZBAN

2021. január 18. KN

Sok éves problémát oldott meg pályázat
segítségével a színház csapata.

A kényszerű bezárásnak a jó oldala az
volt, hogy fel lehetett újítani az egész színpadteret. A falakat újrafestették, a takarófüggönyöket lecserélték és a színpad
padlója teljes átalakításon esett át. Ez az
utóbbi munkafázis volt a legköltségesebb.
Jelenleg a nézőtér álmennyezetének megerősítése zajlik. Kisebb karbantartási

2021. február 1.
KÉT MECCSET IS JÁTSZOTT A
SPORT36-KOMLÓ A PEAC-CAL

2021. január 16. Sport36-Komló

Két mérkőzést is játszott néhány óra leforgása alatt NBI-es csapatunk a Szerencsejáték Liga Kupa sorozatában.
Zárt kapus mérkőzésen fogadta a PEAC
gárdáját NBI-es csapatunk a Liga Kupában. A mérkőzés a papírforma szerint alakult. Kilvinger Bálint együttese már 10
perc alatt megnyugtató előnyre tett szert
a Papp László által irányított, több egykor
komlón kézilabdázót foglalkoztató egyetemi csapat ellen. A folytatásban már csak a
különbség volt kérdéses.
Szerencsejáték Férfi Liga Kupa:
Sport36-Komló – PEAC 43:25 (22-11)
Városi Sportközpont zárt kapuk előtt V:
Bujdosó, Horváth V.
Még a délelőttinél is nagyobb különbségű
győzelmet arattunk a PEAC ellen a délutáni ligakupa-meccsen.
A pécsi csapatban Szögi és Vajda már nem
lépett, így Kilvinger Bálint is a fiatalokat
tolhatta előtérbe. A találkozót végig védő
Szilágyi mellett az ifjúsági korú Illés és
Kovácsevics is jó teljesítményt nyújtott.
Szerencsejáték Zrt. Férfi Liga Kupa:
PEAC – Sport36-Komló 20:45 (9-19)
Komló, zárt ajtók mögött V: Réti, Szedmák.

MEGYEI LABDARÚGÁS:
DÖNTETLENNEL KEZDTÜNK

2021. január 24. Hiegl Zsolt

Az 5. fordulóból elmaradt mérkőzéssel
kezdte a bajnokságot 2021-ben labdarúgócsapatunk.

munkálatokat a színház dolgozói végzik, a
szakmunkákat szakemberekre bízva próbálnak költséghatékonyak maradni.
A pandémia a költségvetést is érinti, viszont vannak programok, amiket online
megvalósított a csapat. Több élő előadás
függőben van, a dolgozók már várják a szezonkezdést, hiszen a színház egy élő műfaj.
– Nagyon hiányoznak azok a műsorok
mikor vendégeket fogadhatunk, és örömmel vagy szomorúsággal telik meg a nézők szíve – mondta Deáky Péter tagintézmény-vezető.

Kormányrendelet szabályozza a könyvtárak járvány alatti nyitvatartását, ettől eltérni nem lehet. Az intézmény pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz
kifejezetten járvány elleni védekezőeszközök megvásárlására. Az elnyert pénzből
plexi üvegfalat, kézfertőtlenítőt és ózongenerátort vásároltak az intézmény dolgozói.
Bejelentkezés után ismét lehet biztonságosan könyveket kölcsönözni, az átadás-átvételi ponton időpont-egyeztetés után a
dolgozók megkeresik a kölcsönözni kívánt
köteteket.
Az intézmény 18 millió forintos támogatást nyert digitalizáló helyiség kialakítására, ami december 31-ig lezajlott, jelenleg
az eszközbeszerzés folyik. Az önkormányzat az épület teljes felújítását tervezi, ha-

www.komlomedia.hu
MÁR A NYOLC KÖZÖTT A LIGA
KUPÁBAN

2021. január 20. Sport36-Komló

A Pécsi VSE elleni 6 gólos győzelemmel továbbjutott csoportjából a Sport36-Komló.
A Pécsi VSE NBI/B-s csapata látogatott
Komlóra szerdán a Liga Kupában. Együttesünk már a találkozó elején nagyobb különbségre tett szert (6-2), amit az első félidő
közepén még egalizált a pécsi csapat (6-6).
A találkozó további részében ismét Grünfelderék domináltak, innentől igazából már
nem fenyegette semmi győzelmünket, azaz
a továbbjutásunkat.
Szerencsejáték Zrt. Férfi Liga Kupa:
Pécsi VSE – Sport36-Komló 24:30 (12-17)
Komló, Városi Sportközpont Zárt kapuk
mögött V: Bóna, Földesi.

Elképesztő sorozatot produkál extraligás
csapatunk. Gyakorlatilag egyetlen pillanatig nem volt veszélyben csapatunk idei
100%-os mérlege.

Extraliga 10. forduló:

Komlói Bányász – MOATSZ UP Válogatott
5:2
Kökönyös, asztalitenisz-csarnok zárt ajtók
előtt
Pontszerzők: Németh-Sabján páros, Németh János 2, Sabján Gergely 2, illetve
Huzsvár Erik 1, Szántosi Dávid 1.

FOLYTATÓDOTT A SIKER

2021. január 16. Hiegl Zsolt

Komlói Bányász – Mosonmagyaróvár 6:1
Kökönyösi asztalitenisz-csarnok
Pontszerzők: Németh János 2, Varga Sándor 1, Sabján Gergely 2, Németh – Sabján
páros, illetve Kramarics (játék nélkül)

Komlói Bányász – PTE PEAC 1:1 (1-0)

Kökönyös, zárt kapuk mögött V: Gellén
Gólszerzők: Biró (32.p) illetve Makai (46.p).

marosan a tetőtér is beépítésre kerül. Itt
kap helyet a látogatóközpont dinoszauruszokkal, bányászati kiállítással és 25-30
fős moziteremmel.

Komlói Napló
Komló Város Információs kiadványa
Megjelenik 18 500 példányban
Komló és vonzáskörzete
(32 településen)
Felelős szerkesztő: Magyar Ferenc
Hírszerkesztő: Rajczi János
Kiadó: Baranya Televízió Kft.
7300 Komló, Kossuth Lajos u. 121.
Tel.: (+36)72/581-049
E-mail: komloinaplo@gmail.com

Sporthírek

2021. január 16. Hiegl Zsolt

Extra Liga 11. forduló:

A kezdőben kapott helyet két újdonsült igazolásunk, Koronics Márk és Varga Tamás.
A fiataloktól felkerült Mónus és Hovorka
végigjátszotta a meccset. Vezetőedzőnk ezúttal nem a kispadról, hanem a védelem
tengelyéből irányította együttesünket.
A mérkőzésen bő félóra után Bíró szerzett
vezetést a Bányásznak. Sajnos rosszul indult a második félidő. A 46. percben egy
szöglet után Makai fejelt a hálónkba.
Ezt követően nem változott az eredmény.

a járványügyi előírások betartásával. A
szülőknek lehetőségük van kérni, hogy
gyermekeik online formában vegyenek
részt az órákon, hiszen szolfézson nem
szabad énekelni. A kamarazene órák megtartása is csak olyan teremben történhet,
ahol tartható a másfél méteres távolság. A
hangszeres-, az egyéni-, fúvós órákon nem
lehet maszkban játszani, de zongora-, gitár-, hegedű-, cselló-, ütő-, és szolfézs órákon viselhetnek maszkot a növendékek.
Online órákon nagy hangsúlyt fektetünk a
már elsajátított készségekre, azok szinten
tartására, a megformálásra.
Makai Valéria tagintézmény-vezető szerint a tanítás így sokkal nehezebb, hiányzik a személyes jelenlét mindenkinek, de
az iskola pedagógusai megtesznek mindent a színvonalas művészetoktatás érdekében – áll az intézmény közleményében.

ASZTALITENISZ EXTRA LIGA:
GYŐZELEM AZ UTÁNPÓTLÁS-VÁLOGATOTT ELLEN

Győzelemmel zárta az „őszt” asztalitenisz-csapatunk. Sabjánék zsinórban negyedik meccsüket nyerték.

Fotó: Péter Szabó Zoltán

Közéleti hírek

MAKULÁTLAN MARADT CSAPATUNK 2021-BEN

2021. január 24. Hiegl Zsolt
Zsinórban négy győzelem után papíron egy
könnyebb vetélytárs, a Kiskunfélegyháza
ellen szenvedtünk meg legjobban.

Extraliga 12. forduló:

Félegyházi ASI – Komlói Bányász 3:4
Kiskunfélegyháza
Pontszerzők: Kovács – Pengő páros, Kovács Gábor 1, Korponai 1, illetve Németh
János 2, Sabján Gergely 1, Varga Sándor 1.
Pintér Zoltán edző (Dujó) így fogalmazott a
meccs után: „Nagyon büszke vagyok a játékosokra a küzdeni tudásuk miatt. Az ilyen
győzelmek miatt érdemes sportolni.”

VÍVÁS: NINCS MEGÁLLÁS!
2021. január 25. Villa Complov SC

A cím jól jellemzi a komlói vívók előtt álló
időszakot. Mivel a járványhelyzet miatt
továbbra sem rendeznek nemzetközi versenyeket, így helyettük hazai versenyzési
lehetőségeket biztosít a szakszövetség.
Ez kapóra is jön versenyzőinknek, mivel
nagy szükségük van a minél nagyobb versenyrutin megszerzésére, amelyre most
egy ideig minden hétvégén lehetőségük
nyílik.
Ezúttal két fronton is harcoltak a komlói
pengeforgatók Budapesten.
A párbajtőr kadét (U17) Magyar Kupa sorozat újabb állomásán, a Gerevich Aladár
Sportcsarnokban három, a korosztálynál
fiatalabb vívónk versenyzett fel.
A fiúk 120 fős mezőnyében Szabó Benedek
(a képen háttal) a 76. helyen végzett. Benedek a csoportkörben öt asszójából kettőt
megnyert, majd a táblán 15-8 arányban
alulmaradt.
A lányoknál Gasparik Viktória egy győzelemmel a 95., Gál Hanna pedig győzelem
nélkül a 106. helyen végzett, 111 induló
közül.
Az UTE vívótermében pedig a legifjabb
kardozók ranglista pontszerző sorozata,
a Gerevich-Kovács-Kárpáti Körverseny
gyermek (U13) korosztályának viadala zajlott, szintén a Villa Complov SC egy vívójának részvételével.
Fábián Fanni nem szerzett győzelmet a
csoportkörben, majd 10-6 arányban kikapott a táblán, így a 40 fős mezőny 34. helyén végzett.

