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Megjelenik kéthetente
18 500 példányban

32 településen!

LEZÁRULT KOMLÓ VÁROS
CSATORNÁZATLAN TERÜLE-
TEINEK HÁLÓZATBA KÖTÉSE 
ÉS A SZENNYVÍZTELEP KOR-
SZERŰSÍTÉSE
2021. január 26. KÚ
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programi-
roda Nonprofit Kft. és Komló Város 
Önkormányzata konzorciumi part-
nerségben összességében több mint 
egymilliárd forintban részesült a város 
csatornázatlan területeinek hálózatba 
kötésére és a szennyvíztelep korszerűsí-
tésére.

A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy Ma-
gyarország teljesítse a szennyvíztisztítás-
sal kapcsolatos európai uniós környezetvé-
delmi előírásokat.

A pályázatnak köszönhetően a csator-
názottság közel 100%-ra emelkedett a 
városban. A szennyvízhálózat nagy részé-
nek kiépítése évtizedekkel ezelőtt a város 
bővülésével együtt történt meg. Jogosan 
merült fel az igény az ellátatlan területek 
csatornázására az ott élőktől. A projekt cél-
ja volt, hogy az említett helyszíneken át-
emelőszivattyúk nélkül, gravitációs módon 
vezethessék el a szennyvizet az ingatlan-
tulajdonosok.

A beruházás kezdetén 113 ingatlanrákö-
tést terveztek az újonnan épített vezeték-
szakaszokon. Egy maradványösszegnek 
köszönhetően azonban további 3 utcát 
vontak be a fejlesztésbe, aminek jóvoltából 
összesen 128 ingatlanra történt meg a rá-

kötés, és 14 társasház bekötővezetékének 
cseréjét végezték el a szakemberek.

A kivitelező 10 utcában végezte el az új 
csatornahálózat kiépítését, vagy korszerű-
sítette a meglévő vezetékeket. Az érintett 
utcákban – Attila-, Dugovics Titusz-, Esze 
Tamás-, Hunyadi János-, Bocskai-, Kiss 
János-, Bajcsy-Zsilinszky-, Sóstó-, Vörös-
marty-, Székely Bertalan utca – a munká-
latok során 3699 méter új gerincvezeték 
és 1092 méter bekötővezeték kiépítésére 
került sor. Elkészült továbbá egy meglévő 
főgyűjtő csatornaszakasz felújítása is.

A beruházás során megvalósult az 1988-
ban épült szennyvíztisztító telep korszerű-
sítése is. A Mecsekjánosiban 3,5 hektáron 
elterülő létesítményen az elmúlt 30 évben 

Befejeződtek az útfelújítási munkála-
tok a Fenyő- és Rozmaring utcában

Pályázati forrásból 6-8 férőhelyes új 
parkolók készülnek a város 3 pontján

Jobban látható táblák kerülnek a 
komlói helyi járatokra

A KBHE a Sikondai tavaknál is elvé-
gezte a tóparti munkálatokat

140 millió forintos állami támogatásnak köszön-
hetően járdák és utak újulhattak meg a gesztenyési 
Fenyő- és Rozmaring utcában.

Az Arany János utca végén már használatba is 
vehették a parkolót, a Hegyhát utca végén és a 
Gagarin utcában még tart a parkoló kiépítése.

Folyamatosan egységes táblákra cserélik az elavul-
takat azokon a komlói járatokon, ahol nincs, vagy 
nem működik a digitális kijelző.

A sikondai I-es és II-es tónál nyolc önkéntes 
közreműködésével a levelek és az ágak összeszedése 
mellett a nádvágás is sorra került.

HETED7KOMLÓ – EGY SOK-
OLDALÚ KISVÁROS A MECSEK 
SZÍVÉBEN
2021. február 8. KN
A tavalyi évben elkészült a város mar-
ketingstratégiája. Ezzel kapcsolatosan 
kerestük fel Polics József polgármestert, 
aki tájékoztatást adott az eddig elvégzett 
és a jövőbeni feladatokról.

A 2020-25-ös marketingstratégia a nyár-
ra készült el, mely helyzetelemzéssel kez-
dődött. Komló város demográfiája, gazda-
sága, kultúrája, oktatása, sportélete került 
górcső alá, ezek a dolgok meghatározzák 
városunk mindennapjait. 

Erre épülve készültek el azok a javasla-
tok, melyek a következő öt év feladatait 
foglalják magukba. A stratégia részletes 
prezentációjára még a nyáron került sor, a 
képviselő-testület tagjait, hivatalnokokat, 
bizottsági tagokat vendégül látva a stra-
tégia készítője részletes ismertetőt tartott. 

A munkacsoport megszervezése azonban 
a következő hónapokban a járvány terjedé-
se miatt meghiúsult.

– Mindennapi munkám során használom 
azokat a szlogeneket, melyek a marketing-

stratégiánk alapkövei, mindegy, hogy a saj-
tó munkatársai, vendégek vagy befektetők 
látogatnak el hozzám – fejtette ki Polics 
József polgármester. – Ez tulajdonképpen 
egy szakma, mely pontokba szedi azokat a 
feladatokat, melyeket javasol alkalmazni. 

– Mi itt a Kelet-Mecsek északi oldalán 
csodálatos környezetben élünk, termé-
szeti adottságainkat ki kell használni. A 
hagyományaink megtartása mellett élni 
kell azokkal a lehetőségekkel, melyek új 
utakra terelhetik településünk fejlődését. 
Komló mára fesztiválvárossá nőtte ki ma-
gát, de jelentős fejlődésen ment keresztül 
a sport és az oktatás területén is. Büszkék 
lehetünk azokra a gazdasági szereplőkre, 
akik térségünkben országosan és nem-
zetközileg elismert innovatív termékeket 
állítanak elő. – Számomra nagyon fontos, 
mérnökként elmondhatom, hogy leraktuk 
a marketingstratégiánk alapköveit.

A marketing költségeiről a polgármester 
elmondta, hogy egymillió forintot költöt-
tek el a marketingstratégia elkészítésére. 
Jelenleg folyamatban vannak az elektroni-
kus és írott sajtó beszerzési eljárásai. 

Rengeteg tervünk van, és a lakosság ré-
széről is sok javaslatot kapunk, de nem tu-
dunk mindent megvalósítani. 

csak a szükséges karbantartási munká-
latokat végezték el. A korai évek gépei 
elavulttá váltak a telepen, így a vissza 
nem térítendő támogatásból felújításra 
kerültek a telep technológiai elemei, léte-
sítményei, valamint az irányítástechnikai 
rendszer.
A KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 kód-
számot viselő, „Komló város ellátatlan 
területeinek szennyvízelvezetése és a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítése” 
című projekt 751,38 millió forint eu-
rópai uniós és 344,18 millió forint köz-
ponti költségvetési forrásból valósult 
meg.

CSALÓKAT LEPLEZTEK LE A 
KOMLÓI RENDŐRÖK
2021. január 31. police.hu
A Komlói Rendőrkapitányság nyomo-
zói 2021. január 29-én egy összehangolt 
rendőri akcióban fogták el a bűnszerve-
zet tagjait.

A komlói nyomozók a Nemzeti Nyomozó 
Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának 
segítségével megállapították, hogy az elkö-
vetői kör vélelmezhetően adathalászatból 
származó pénzt utalt egy stróman bevoná-
sával létrehozott gazdasági társaság szám-
lájára, majd onnan felvette azt.

A rendőrök az akció során Diósdon egy 44 
éves budapesti férfival szemben intézked-
tek, a bűnszervezet másik tagját, egy 27 
éves szintén budapesti férfit pedig a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Autópálya 
Alosztályának bevonásával az M0-s au-
tóúton fogták el. Az autóban tartózkodott a 
43 éves győri stróman is, így őt is elfogták.

A komlói nyomozók a Nemzeti Nyomozó 
Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatalával 
együttműködve több ingatlanban is kuta-
tást tartottak, amelyek során többek kö-
zött telefonokat, informatikai eszközöket, 
nagy értékű tévét, arany ékszereket és cé-
ges dokumentumokat foglaltak le, továbbá 
több bankszámlát is zároltak.

A bűnszervezet három tagját előállítot-
ták, majd kihallgatták őket gyanúsított-
ként. A két budapesti férfit őrizetbe vették, 
és kezdeményezték letartóztatásukat. El-
lenük információs rendszer felhasználásá-
val elkövetett csalás miatt nyomoz a Kom-
lói Rendőrkapitányság. A 43 éves férfit a 
rendőrök pénzmosás elkövetése miatt hall-
gatták ki.A Komló 2025 munkacsoport személyi 

állománya még nem ismert, de úgy gondo-
lom, hogy a képviselő-testület tagjai, civil 
szervezetek, intézményi dolgozók, sport 
területen tevékenykedők egyaránt részt 
vesznek majd ebben a munkában. 

A marketingstratégiában meghatározott 
három kitörési pont a tudás városa, spor-
tos város és környezettudatos város, ezek 
az erősségeink, melyeket a közvélemény-
ben is tudatosítani kell.

A médiastratégia részletesen meghatá-
rozza a feladatokat, a város kommunikáci-
ós eszköztára sokrétű, a különböző korosz-
tályokhoz más-más csatornákon keresztül 
jut el az információ. 

Rendezvényeink több lábon állnak, to-
vábbra is számítunk a civil szervezetekre, 
az intézményekre és a lakosságra. Sajnos 
ez az időszak nem kedvez a marketing-
stratégia végrehajtásának ezen a területen 
sem, az új rendezvények előkészítése ren-
geteg ember bevonásával jár. 

– Éves programjaink száma megközelíti 
a kétszázat, néhol sajnos igen alacsony a 
résztvevők száma. Ezeket a programokat 
szükséges koordinálni, ez az elkövetkezen-
dő időszak egyik feladata – mondta el a pol-
gármester a jövő teendőiről.

Jövő őszre halasztja a kormány az erede-
tileg az idei évre tervezett népszámlálást 
a koronavírus-járvány miatt – derült ki 
a megjelent kormányrendeletből.

A 2018-ban elfogadott törvény szerint a 
16. népszámlálásra eredetileg 2021. május 
1. és június 28. között került volna sor. A 
kormány a veszélyhelyzetre tekintettel 
rendeletben eltért a törvénytől, ezzel elke-
rülik, hogy a számlálóbiztosoknak a lakos-
ság beoltása előtt kelljen meglátogatniuk 
az ország összes lakását.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
további védelmi intézkedésekről szóló kor-
mányrendelet módosítása értelmében az 
adatfelvételt 2022. október 1. és november 
20. között tartják majd meg. Az összeírás-
ból kimaradt személyek és lakásuk pótösz-
szeírását 2022. november 28-ig kell befe-
jezni.

Az adat-előkészítési, adatfeldolgozási fo-
lyamat 2023. november 28-ig tart majd.

JÖVŐ ÉVRE HALASZTJÁK A 
NÉPSZÁMLÁLÁST
2021. február 6. KN
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A FRADI JUTOTT TOVÁBB A 
KUPÁBAN
2021. január 30. Sport36-Komló
Hat góllal győzött a Ferencváros a Magyar 
Kupában a Sport36 ellen.
Pedig nem indult rosszul a találkozó. Há-
rom perc alatt háromszor is betaláltunk. 
Vezettünk is, de 4-4 után, a fiatalokra épü-
lő zöld-fehérek vették át a kezdeményezést. 
Nem találtuk a fordulatszámot, ziccereink 
kimaradtak, lövéseink célt tévesztettek. 
Annyira nem működött a támadójátékunk, 
hogy Andjelicék egy 8 perces gólcsendet is 
megengedhettek maguknak, mégsem sike-
rült feljebb zárkóznunk.
A mérkőzés háromnegyedénél már öt gól-
lal vezettek a vendégek. Bár az utolsó 10 
percre beszálló Melnyicsuk felpörgette tá-
madójátékunkat, de a továbbjutás ekkor 
már eldőlt. 
Tippmix Férfi Magyar Kupa 3. forduló:
Sport36-Komló – FTC 23:29 (12-14)
Komló, Városi Sportközpont zárt kapuk 
mögött, V: Felhő, Öcsi.
Horváth Attila, a Ferencváros vezetőedző-
je: „Gratulálok a Fradinak, jót játszottunk. 
Amit kértem, mondhatni megcsinálták a 
srácok. Nem vártam sokat, de felülmúltuk 
magunkat. Ma voltunk a legtöbben, eddig 
különböző okok miatt még rendesen gyako-
rolni se tudtunk. Jó volt a mérkőzés arra, 
hogy megtudjuk, hol állunk.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló veze-
tőedzője: „Gratulálok a Fradinak, ők fe-
lülmúlták, mi alulmúltuk magunkat. Elöl 
és hátul is voltak nagy hibáink, amit nem 
szabadna elkövetnünk. Tiszta ziccereket 
hagytunk ki, olyan hibákat vétettünk, ami-
ből gyors gólokat kaptunk. Nagyon jó példa 
volt erre a második félidő eleje. Onnantól 
kezdve próbáltunk visszakapaszkodni, de 
ma nem volt bennünk az a játék, hogy szo-
rosabbá tudtuk volna tenni a mérkőzést. 
Folytatjuk a munkát.”

ISMÉT A FELNŐTT MEZŐNY-
BEN VÍVÓINK
2021. február 4. Villa Complov SC

2021. február 5. KN
30 ÉVE SZABADON: HYPERCUBE A RENDSZERVÁLTÁSRÓL

Komlón február 4. és március 4. között 
tekinthető meg a „30 éve szabadon – 
Amit lebontottunk…” címmel a rend-
szerváltás helyi és országos eseményei-
nek emlékére felállított Hypercube.

Különleges emlékkiállítást nyitottak meg 
péntek délután Komló belvárosában, a Vá-
rosház téren. A „30 éve szabadon – Amit le-
bontottunk…” projekt keretében született 
alkotás a rendszerváltás helyi és országos 
eseményeinek állít emléket 21. századi 
módon.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
pályázata keretében megvalósuló közte-
rületi installáció átadásán jelen volt Po-
lics József polgármester, László Bernadett 
történész, a Közép- és Kelet-európai Törté-
nelem és Társadalom Kutatásáért Közala-
pítvány által delegált képviselője és Lestár 
Péter, a pályázatot megvalósító Perfect 
Média Kft. ügyvezető igazgatója.

Ez egy pályázat keretében megvalósuló 
köztéri installációs program, mely 18 vá-
rosban kap helyet. A legkisebb városok Vác 
és Komló, a többi helyszín megyeszékhely. 

A kockán a rendszerváltás idején zajló 
országos és helyi eseményeket láthatjuk, 
olvashatjuk, például a komlói Lenin szobor 
eltávolítását, melyet most is megtekinthe-
tünk egy magánszemély udvarán. 

Az 5 tonnás eszköz nagyon biztonságos, 
az aljában 3,8 tonna ellensúly van, bátran 

Felnőtt Magyar Kupa versenyen vettek 
részt a Villa Complov SC párbajtőrözői a 
budapesti Gerevich Sportcsarnokban, sé-
rülések és betegségek miatt a szokottnál 
alacsonyabb létszámmal.
A férfiaknál 147 induló közül Gálffy Gyula 
a 84. helyen végzett, miután két győzelem-
mel még továbbment a csoportkörből, de a 
táblán 15-12 arányú vereséget szenvedett.
A serdülő korú Szabó Benedek ezúttal nem 
szerzett győzelmet, bár három alkalom-
mal is csak egy találatnyira volt ettől, így 
a csoportkör után búcsúzva a 141. helyet 
szerezte meg.
A női mezőnyben 104 induló lépett pástra. 
Komlói részről Csontos-Kiss Zsuzsanna, 
aki első alkalommal indult a felnőtt me-
zőnyben, két győzelemmel jutott tovább a 
csoportból, majd 15-8 arányban alulma-
radt a táblán, így a 80. helyen végzett.
A Benedekhez hasonlóan rutinszerzési cél-
ból felversenyző Gál Hanna nem szerzett 
győzelmet, és a 102. helyen zárta a viadalt.

KÉZILABDA NB-I.: VERESÉG A 
TATABÁNYA ELLEN

Csak a hajrában hajtottunk fejet. Gigászi 
meccset játszottunk a válogatottak sorával 
felálló Tatabánya ellen. 
Kiélezett meccset ígért a kézilabda NBI 
„bányászrangadója”. Kilvinger Bálint hely-
zetét Bruno Zobec és Melnyicsuk Viktor, 
Vladan Maticét Balog Zsolt, Piotr Wyszo-
mirski és Milos Bozovic hiánya nehezítet-
te. Együttesünk az utóbbi időszak legjobb 
teljesítményét nyújtotta, csak kevésen 
múlott, hogy a válogatottak sorával felálló 
Tatabánya ellen nem szerzett pontot.
K&H Kézilabda Liga 3. forduló:
Sport36-Komló – Grundfos Tatabánya 
23:25 (13-15)
Komló, Városi Sportközpont, zárt kapuk 
mögött, V: Bócz, Wiedemann.
Vladan Matic, a Tatabánya vezetőedző-
je: „Gratulálok mindkét csapatnak! Sima 
szurkolóként, biztosan élveztem volna a 
meccset. Nagyon nehéz találkozó volt. A 
hosszú szünet után nem egyszerű a „bá-
nyászrangadó”. Rendre ilyen meccseket 
játszunk itt, de szerencsére mindig nyer-
tünk is. Úgy érzem, hogy az első félidő, az 
elhibázott ziccerek miatt, visszahoztuk a 
hazai csapatot a meccsbe. A második félidő 
elején ezt a Komló ki is tudta használni. 
Az utolsó 15 percben összejött a védekezés, 
támadásban türelmesen játszottunk, és si-
került visszavenni a vezetést.”
Kilvinger Bálint: „Mindent beletettünk a 
mérkőzésbe, amit tudtunk ebben a helyzet-
ben. A második félidőben kihagytunk biz-
tos gólhelyzeteket, amitől meg is álltunk. 
Ezt a Tatabánya nagyon jól kihasználta. 
Örülök, hogy az első félidőben vissza tud-
tunk jönni, rendezni tudtuk a játékunkat. 
Látszik, hogy egy ilyen kaliberű csapat el-
len mekkora jelentősége van a tiszta gól-
helyzetek kihasználásának.”

ONLINE FARSANGI JELMEZ-
VERSENY A KH-BAN
2021. február 9. KN
Online farsangi jelmezversenyre hívta a 
Közösségek Háza a kicsiket és nagyokat.

A Közösségek Háza hagyományosan min-
den évben készül a farsangi télűzésre. Idén 
a járvány ellenére sem marad el a jelmez-
verseny, csak áthelyezték az online térbe.

– A Közösségek Házában minden évben 
megrendezzük a Farsangi játszóházat, 
sajnos idén ez elmarad – mondta Molnár-
né Kovács Edina művelődésszervező. – Az 
online eseménnyel az a célunk, hogy a csa-
ládok együtt alkossanak, kreatív módon 
minőségi időt töltsenek együtt. 

A fényképeket a Közösségek Háza Face-
book oldalán osztották meg, ahol közön-
ségszavazáson vesznek részt, és a legtöbb 
szavazatot kapó jelmez lesz a közönség 
nyertes. A zsűri díjazottjai és a közönség-
díjas jelmezek is jutalomban részesülnek.

A versenyben csak a saját kezűleg készült 
egyéni jelmezek vehettek részt.

olvasgathatják az emberek. Maga az ötlet 
onnan származik, hogy a fiatalok érdeklő-
dését felkelti a hatalmas építmény. A har-
minc évvel ezelőtti események idején még 
nem is éltek, remélhetőleg a Hypercube 
megragadja a fantáziájukat és szívesebben 
olvassák a rajta megjelenő történelmi ese-
ményeket. 

– Akik megélték a rendszerváltást, azo-
kat emlékeztetni szeretnénk, akik még 
nem éltek, vagy túl fiatalok voltak, azok-
nak bemutatjuk az időszak történéseit ez-
zel a vándorkiállítással – mondta el beve-
zetőjében László Bernadett történész.

– Komlóra személyes kötődés miatt esett 
a választás – mondta Lestár Péter – együtt 
versenyeztem Czukor Zoltán olimpikon-
nal és úgy gondoltam, hogy Szeged helyett 
ezt a várost választom. Mivel a pályázat 
megálmodója, megvalósítója az én cégem, 
mindenki elfogadta, hogy ragaszkodom 
Komlóhoz.

– Nagyon szerencsésnek tartom, hogy a 
szobor bontásakor Nemesi Árpád fotográ-
fus és több fényképész jelen volt, így sike-
rült megörökíteni a helyi eseményeket – 
nyilatkozta Polics József. – Számos alkotás 
bontása, eltávolítása történt ezekben a na-
pokban, de a legnagyobb fejtörést a Lenin 
szobor elszállítása okozta. Korán reggel 
kezdtük meg a munkát és rövid idő alatt 
sikerült leemelni a talapzatról. 

Más városokkal ellentétben itt a szobrot 
szakszerűen bontották, szállították, a mai 
napig sértetlen.

A Városház téren most egy rövid étlapot 
kaphatunk, mely alapján tovább bővíthet-
jük ismereteinket a harminc évvel ezelőtti 
eseményekről.

A helyi történések írásos anyagait, fotó-
it az önkormányzat segítségével sikerült 
kivinni a térre. A Hypercube elnevezésű 
közterületi installáció március 4-éig lesz 
látható városunkban.

Komlói Napló 
Komló Város Információs kiadványa

Megjelenik 18 500 példányban
Komló és vonzáskörzete  
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Felelős szerkesztő: Magyar Ferenc

Hírszerkesztő: Rajczi János
Kiadó: Baranya Televízió Kft.

7300 Komló, Kossuth Lajos u. 121.
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LABDARÚGÁS: 
Majdnem megtréfáltuk a listavezetőt
2021. január 31. Hiegl Zsolt

CSÁSZÁR ADRIÁN LETT 2020-
BAN “AZ ÉV ÁSZA”
2021. február 9. KN
A Magyar Kultúra Napján adták át a 
Közösségek Háza által alapított díjat. 
„Az év ásza” kitüntetést 2020-ban Csá-
szár Adrián „Csaszy”, a New Generation 
tánccsoport vezetője vehette át.

Az elismerést Horváth Éva, a díj életre 
hívója és Aranyos László, a művelődési 
központ megbízott vezetője nyújtotta át.

– 2014-től azokat az embereket, csoporto-
kat díjazzuk, akik kiemelkedőt nyújtanak 
a közművelődés területén, ezzel segítve a 
mi munkánkat is. Minden évben két-há-
rom név kerül a listára és a dolgozóink vá-
lasztják ki “Az év ászát” – mondta Aranyos 
László.

Mindössze tíz percen múlt a Mohács pont-
vesztése Kökönyösben. Végig egyenrangú 
ellenfelei voltunk az eddig 100%-os lista-
vezetőnek.
A 7. fordulóból elmaradt meccset pótoltak 
labdarúgóink. Sokáig úgy állt, hogy pontot 
szerzünk. A mezőnyben egyenrangú ellen-
felei voltunk a 9 meccsből 9-et megnyerő 
Duna-parti együttesnek. A találkozó a 80. 
percben dőlt el, amikor egy hibánkat ki-
használva Schmidt talált a kapunkba.
AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 7. 
forduló:
Komlói Bányász – Mohácsi TE 0-1 (0-0)
Gólszerző: Schmidt Zsolt (80′).
Sárga lap: Varga, illetve Kiss, Vég, 
Schmidt.
MEGYEI I.: GYŐZELEM A 
SIKLÓS ELLEN
2021. február 6. Hiegl Zsolt
Fordulatos találkozón tartotta itthon a baj-
noki pontokat a Bányász a Siklós ellen.
Jó egy órán keresztül meddőnek bizo-
nyultak a csapatok. Aztán beindult a gól-
gyártás. Miltner találatára rövidesen jött 
válasz siklósi részről. Sőt, negyedórával a 
lefújás előtt már a vendégek vezettek. 
A hátralévő időszakban olyan hajrát vágott 
le a Bányász, ami sokáig emlékezetes ma-
rad. A csereként beállt Kis-Varga szabad-
rúgásból lőtt egyenlítő gólja a forduló, de 
talán az egész bajnokság legszebb találata 
lehet.
AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 12. 
forduló:
Komlói Bányász – Siklós 4:2 (0-0)
Kökönyös, műfüves pálya, zárt kapuk mö-
gött V: Bánfai (Brozovics, Güldner).
Gólszerző: Miltner 2 (62’és 89’), Kis-Varga 
(85’), Tukerics (87’) illetve Czibere (69’), 
Wiesner (76’).

Tizennégy éve vezeti tánccsoportját Ad-
rián, a hosszú évekért, kimagasló szakmai 
tevékenységért kapta a Horváth Éva által 
megálmodott díjat. A táncművész Bálint 
Ferenc grafikusművész egyedi rézkarcát 
vehette át az oklevél mellett.

Horváth Éva végig figyelemmel kísérte, 
segítette Adrián munkáját. A kezdeti két 
csoport helyett mára már Komlón és Bony-
hádon 3-3 csapatot vezet, oktat Csaszy. 
Színházi előadásokon szerepelnek, több 
országos versenyen, számos fellépésen is 
részt vettek a tehetséges fiatalok. A nyári 
és őszi táborok alatt kovácsolódik össze a 
közösség. 

Színházi előadásukat tavaly négyszer si-
került színpadra vinni, az előadás nagy si-
kert aratott. A mű teljes egészében Adrián 
elképzelésein keresztül kel életre. Idei új 
darabjuk komédia és krimi keveréke lesz.
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A képek 02. 13-án jelennek meg a Közös-
ségek Háza Facebook oldalán. A jelmezek-
re 16-án 12 óráig lehet szavazni. 

A zsűri tagjai Käsz Ildikó óvodapeda-
gógus, Bálint Ferenc grafikusművész és 
Vizsy Orsolya  művelődésszervező. A nyer-
tesek kreatív ajándékcsomagot vehetnek 
át. A zsűri és a közönségszavazás eredmé-
nyét 17-én 16 órakor hirdetik ki.
Február elsején indult útjára egy másik 
új program is, a KönyvetHozok. 

A Közösségek Háza látogatói az intéz-
mény Facebook oldalán mutathatják be 
legjelentősebb, kedvenc könyvélményüket 
pár sorban, valamint fényképpel illusztrál-
va, ami ábrázolja magát az olvasót, illetve 
a könyvet. A minden kedden jelentkező ro-
vatot jelenleg a fiatalabb korosztály követi 
és kedveli, de várják az idősebb olvasók 
jelentkezését is a kozossegekhaza@khszin-
haz.hu e-mail-címre.

– Elsősorban novellásköteteket, regénye-
ket és versesköteteket várunk – ismertette 
Balanyi József, a projekt lebonyolítója.


