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Megjelenik kéthetente
18 500 példányban

32 településen!

11 TELEK KERÜL ÉRTÉKESÍ-
TÉSRE A NAGYRÉT UTCÁBAN
2021. február 22. KN
Munkahelyteremtési céllal kerülnek li-
citeljárás során értékesítésre ingatlanok 
az újonnan kialakított Nagyrét utcában.

Az egyenként 4000 m2 nagyságú közmű-
vesített ingatlanok kikiáltási ára 3 millió 
forint lesz. 

A várhatóan áprilisban átadásra kerülő, 
Körtvélyest a Sikondai úttal összekötő 800 
méteres szakasz mellett 11 ipari gazdasági 
célú telket alakított ki az önkormányzat, 
melyre liciteljáráson tehetnek ajánlatot a 
leendő tulajdonosok.

A környező településekhez képest kedve-
ző, 750 Ft/m2-es árnak azonban feltétele 
a jövőbeni munkahelyteremtő beruházás 
létrejötte is. 

„A telkeket még nem tudjuk eladni, mert 
a beruházás még nem fejeződött be, ezért 
eladásra licitálhatnak a vevők, de valójá-
ban átmenetileg bérletet fognak a társasá-
gok fizetni. Mivel nem dúskálunk telkek-
ben, ezért ki van kötve, hogy három éven 
belül be kell építeni, ellenkező esetben az 
önkormányzat az eredeti feltételek szerint 
visszavásárolja” – mondta el Polics József.

Felújítják a Komlói Munkaügyi Köz-
pont tetőszerkezetét

Egy állami forrásnak köszönhetően 
megújul a Komlói Járásbíróság épülete

Az összetartozást jelképező lakatot 
lehet elhelyezni a komlói lakatfalra

Civilek összefogása révén tisztult meg 
a kis tó környéke az Arborétumban

A tavaly elkezdett munkálatokat ez év első felében 
szeretné befejezni a kivitelező. A teljes tető felújítá-
sán túl belső szakipari munkálatokat is végeznek.

Az állam által meghirdetett energetikai korsze-
rűsítés keretén belül 162 millió forint értékben 
hajtanak végre fejlesztéseket az épületen.

A posta épülete mögötti lakatfal nem csak a sze-
relmeseké,  a város iránti szeretetet is szimbolizálni 
kívánták ezzel a kezdeményezéssel.

Az Arborétumban lévő kis tó környékét tették 
rendbe civilek. A Városgazdálkodás munkatársai az 
ősszel kimert iszapot szállították el a tó partjáról.

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A 
VESZÉLYHELYZETET ÚJABB 90 
NAPRA
2021. február 22. KN

ÁLLATVÉDELMI ONLINE FEL-
MÉRÉS KEZDŐDÖTT
2021. február 21. KN

Állatvédelmi társadalmi párbeszéd in-
dult, online kérdőív formájában várják 
a lakosság véleményét, hogy elősegítsék 
az állatok jólétének javítását és a felelős 
állattartás térnyerését a lakosság köré-
ben.

A felmérés 13 kérdést tartalmaz, két fő 
gondolati kör mentén épül fel: az első az 
állatvédelemhez kapcsolódó jogszabályi 
környezet, a második pedig a felelős állat-
tartás helyzete.

A témák egyaránt érintik a társállatok 
és a gazdasági haszonállatok helyzetét. 
A felelős állattartáshoz kapcsolódóan kí-
váncsiak a lakosság véleményére a civil 
szervezetek támogatási rendszerével, az 
oktatással, a kóbor állatok helyzetével, a 
bántalmazást elszenvedő haszonállatokkal 
kapcsolatban is.

A jogszabályi környezet felülvizsgálatá-
val kapcsolatban várják a véleményeket a 
nem megfelelő állattartással szembeni fel-
lépésről, az állatkínzás büntetéséről, a til-
tott állatviadal szabályainak szigorításá-
ról, a pirotechnikai eszközök használatáról 
és a cirkuszi vadállatok helyzetéről is.

Vasárnapig már 200 ezren mondták el a 
véleményüket a kormány által az állatvé-
delem és a felelős állattartás témakörében 
indított online felmérésben.

Az állatvédelmi online felmérés március 
7-ig tart, az allatvedelem.kormany.hu ol-
dalon várják a véleményeket.

TESTÜLETI HATÁROZATOK A 
VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
2021. február 15. KN

FOLYTATÓDIK AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
2021. február 22. KN

Hat óvodának, a szennyvíztelep kezelő-
épületének és a Fűtőerőmű Zrt. iroda-
épületének energetikai korszerűsítésére 
kerül sor a projekt keretében.

Napelemes rendszereket telepítenek a 
már korábban fejlesztett óvodákra – a kö-
könyösi-, a Hunyadi utcai, a Tompa utcai-, 
a szilvási-, a körtvélyesi- és a gesztenyési 
óvoda – melyek segítségével kívánják csök-
kenteni ezen épületek ökológiai lábnyomát.

A kökönyösi óvoda esetében a napelemek 
telepítésének előfeltételeként szükséges a 
tetőszerkezet megerősítése, felújítása is, 
mivel annak állapota jelenleg nem megfe-

lelő a napelemek számára.
A többi óvoda esetében a beruházás ha-

marosan megkezdődik, és várhatóan a 
nyár kezdetére már áramot termelhetnek 
az új napelemek.

„Az intézményekben az alapvető energe-
tikai korszerűsítéseken túl vagyunk, a cél 
az, hogy tovább csökkentsük az üzemelte-
tési költségeket, és erre kiváló lehetőség 
a villamosenergiának a megtermelése” – 
mondta el Polics József polgármester.

Az épületek energetikai korszerűsítésé-
re a TOP-os pályázaton elnyert 155 millió 
forinton felül az utólag felmerült többlet-
költségekre további 39 millió forintot kell 
biztosítani az idei költségvetésben.

A koronavírus-helyzetre való tekintettel 
nincs képviselőtestületi ülés, így a város 
lakói nem értesülhetnek a testület ne-
vében hozott döntésekről. Ezért Polics 
József polgármestert kérdeztük az általa 
hozott határozatokról.

November 4-étől tart a veszélyhelyzet, 
azóta 18 rendelet és 115 határozat szüle-
tett. A rendeletekhez összesen háromhoz 
érkezett módosító javaslat, a határozatok 
esetében három ellenvélemény volt.

A határozatok meghozatalával kapcso-
latosan a polgármester hozott egy rende-
letet, amelyben szabályozta a döntések 
meghozatalának protokollját. A testületi 
döntések előterjesztéseit előzetesen meg-
kapja a Fidesz-KDNP frakció, a KÖT frak-
ció és az alpolgármester. Sürgős döntés 
esetén 24 óra, egyéb esetekben hosszabb 
idő van megadva arra, hogy beérkezzenek 
a vélemények, és ezek figyelembevételével 
hozza meg a polgármester a döntését. 

– Az idei évben egy ellenvélemény volt a 
határozatokkal szemben, az összes többi 

döntés egyhangúlag született – mondta el 
Polics József polgármester.

A január 1-től hozott határozatokat rész-
letesen ismertette Polics József. A határo-
zatokat csak számuk alapján jelöljük, azok 
részletei elolvashatóak az önkormányzat 
honlapján a komloonk.hu/testulet-hataro-
zatok-2021 weboldalon.

1/2021.: A Súgólyuk Egyesületnek ötmil-
lió forintot hitelezett a város az augusztus 
20-án lebonyolított rendezvény miatt, mi-
vel a szerződéskötés csúszott a Kincstárral.

2/2021.: Az állami fenntartású iskolák 
tekintetében a kenderföldi és a szilvási 
körzetek átjárhatóságában merültek fel ja-
vaslatok, észrevételek, végül maradtak az 
eredeti beiratkozási körzetek. 

3/2021.: Az ősszel elnyert közel 3 és fél 
milliárdos állami támogatásnak köszön-
hetően a városunkba tervezett négy leg-
nagyobb projekt is elkezdődhet. Két ma-
gasépítésű munka és két útépítés vár a 
kivitelezőkre. Mind a négy beruházás ter-
vezésének végrehajtását pécsi vállalkozók 
nyerték meg.  A két magasépítésű munka 
15-15 millió forintba kerül, a kisbattyáni 
út  1,9 millió forint, a bétai út tervezése 
pedig 11,3 millió forint körüli összeg lesz. 

4/2021.: Dávidföld nyugati részén talál-

hatók az önkormányzat tulajdonában álló 
közművesített eladó telkek. Jelenleg a Gi-
zella utcában kapható nettó 1,1 millió fo-
rint vételárért építési telek. A polgármes-
ter elmondta, a környező településekhez 
viszonyítva ez igen kedvező ár. 

5/2021.: A Közösségek Háza közel három-
millió forint, és a múzeum majdnem 1,4 
millió intézményi maradványairól Polics 
József azt nyilatkozta, hogy remélhetőleg 
hamarosan sor kerülhet nyílászárók cseré-
jére, és a járványhelyzet miatt késlekedő 
egyéb fejlesztések befejezésére mindkét 
intézményben. 

6/2021.: A minisztériummal kötött meg-
állapodás lehetővé teszi, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában álló Sikondai tava-
kat használó horgászegyesület különféle 
pályázatokon részt vegyen, és különböző 
tevékenységeket elszámolhasson ennek 
keretében.

7/2021.: A Baranya Víz Zrt. javára 156 
millió forintos állami támogatás érkezett 
az államtól, ez az összeg a társaság megfe-
lelő működését és a szolgáltatás színvona-
lának emelését szolgálja. 
A testületi döntések bemutatását követ-
kező számunkban folytatjuk.

Megszavazta az Országgyűlés a korona-
vírus-világjárvány elleni védekezésről 
szóló törvényjavaslatot, felhatalmazva 
ezzel a kormányt a veszélyhelyzetben 
alkotott rendeletei hatályának meghosz-
szabbítására.

Az Országgyűlés által most megerősített 
kormányrendeletek hatálya 90 napra hosz-
szabbítható meg, de a parlament ennél ko-
rábban is visszavonhatja felhatalmazását.

A korlátozások akár május közepéig is 
fent maradhatnak, amennyiben a kormány 
nem lazít folyamatosan a bevezetett intéz-
kedéseken.

Ehhez február 17-e óta elindult online 
konzultáción várják az állampolgárok vé-
leményét. A online kérdőívet a vakcinainfo.
gov.hu és a nemzetikonzultacio.kormany.
hu oldalon is ki lehet tölteni előzetes re-
gisztrációt követően.

A kérdőívben hét kérdésre lehet vála-
szolni, többek között a védettségi igazol-
vánnyal, az éttermek és szállodák újra-
indításával és az este 8 óra utáni kijárási 
tilalommal kapcsolatban.

“Szeretnénk megismerni a magyar embe-
rek véleményét az újraindítással kapcsola-
tos legfontosabb kérdésekről, ezért bizta-
tunk mindenkit arra, hogy vegyen részt a 
konzultációban” – áll a kormany.hu webol-
dalon megjelent tájékoztatóban.
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KÉZILABDA NB-I.: HATGÓLOS 
VERESÉG BALATONFÜREDEN
2021. február 10. Sport36-Komló
A 4. fordulóból elmaradt mérkőzés pótlá-
sán a Balatonfüred hat góllal győzte le a 
sok hibát vétő csapatunkat.
A mérkőzés háromnegyed részében előny-
ben lévő Balatonfüred biztosan hozta a ta-
lálkozót a sokat hibázó csapatunk ellen.
K&H Kézilabda Liga 4. forduló:
Balatonfüred – Sport36-Komló 31:26 
(17-14)
Balatonfüred, zárt kapuk mögött. V: Har-
gitai, Markó
Kilvinger Bálint: „Jól kezdtünk, utána jöt-
tek a hibák. Szépen visszakapaszkodtunk, 
de újra sokat hibáztunk.”
HAZAI GYŐZELEM A GYÖN-
GYÖS ELLEN
2021. február 14- Sport36-Komló
Októberből elmaradt meccset pótoltak a 
csapatok Komlón. A Sport36 remek teljesít-
ménnyel győzte le a bajnokságban előrébb 
sorolt Gyöngyöst.
November közepén, a Veszprémi KKFT 
legyőzésével szerzett legutóbb két pontot 
Kilvinger Bálint együttese. A sikeréhség 
most, a Gyöngyös elleni derbin csúcsoso-
dott ki. Grünfelderék óriási elánnal vetet-
ték bele magukat a küzdelembe.
K&H Kézilabda Liga 5. forduló:
Sport36-Komló – HE-DO B. BRAUN 
Gyöngyös 29-26 (16-12)
Komló, Városi Sportközpont zárt kapuk 
mögött V: Horváth, Marton
Konkoly Csaba, a Gyöngyös vezetőedzője: 
„Az első félidőben sem támadásban, sem 
védekezésben nem sikerült elkapni a fo-
nalat. A másodikban döntő pillanatokban, 
amikor igyekeztünk volna zárkózni, akkor 
nem az történt, ahogy terveztük, vagy nem 
olyan hatékonysággal sikerült befejezni a 
támadásainkat, ahogy elgondoltuk. A vé-

ÚJ EGYESÜLET ALAKULT A 
RITMIKUS GIMNASZTIKA 
KEDVELŐINEK
2021. február 23. KN

2021. február 23. KN

HARMADSZORRA IS VOLT VAN 
LESZ ROCKFESZTIVÁL

Véglegessé vált az idén harmadszor meg-
rendezésre kerülő Volt Van Lesz Rock-
fesztivál programja. 

Idén harmadik alkalommal kerül meg-
rendezésre a Volt Van Lesz Rockfesztivál 
Komlón, a Dirt Parkban. A rendezvényt 
2019-ben indította Ratkó Lajos, akkor még 
csak egykori komlói zenekarok léptek újra 
a színpadra egy koncert erejéig. A nagy 
sikerre való tekintettel az emberek szinte 
követelték a folytatást, mely a pandémia 
ellenére is meg lett tartva, csak kisebb vo-
lumenben. A második rendezvényen már 
országosan ismert zenekarok is lehetősé-
get kaptak, sőt nemzetközire tervezték a 
fesztivált. 

A nehézségek ellenére a szervezők a har-
madik rendezvénynek is nekiálltak, mely-
nek meg is van a teljes programja. A helyi 
zenekarok fontossága mellett az idei évben 
is több nagy zenekar lép fel a háromna-
pos rendezvényen. Talán 2021-ben tény-
leg sikerül nemzetközivé tenni a Volt Van 

Kedvező pályázatok miatt 2021 januártól 
egyesületté alakult az egykori sportkör, új 
nevük Plié Sport- és Rekreációs Egyesület. 
Vörösvári Csenge és Fuchs Hanna edzők 
eddig a KBSK RG Szakosztályában foglal-
koztak a sportolókkal. Ezek után lehetőség 
lesz szponzorokat is bevonni az egyesület 
életébe, akik a szülők válláról jelentős 
anyagi terheket vállalnak át. Jelenleg né-
hány szülő munkahelye állt be a szponzo-
rok sorába, de keresnek újabb vállalkozó-
kat is erre a feladatra.
A vírushelyzet miatt online edzéseken tud-
tak részt venni a nem igazolt sportolók, 
így gyakorolták a szertechnikát, de a töb-
biekkel kis létszámú csoportban ügyességi 
edzések folytak. 
Jelenleg 25 igazolt versenyző készül a sze-
zonra a Sparta Fitnessben illetve hétvégén 
a KBSK sportcsarnokban az áprilisban 
megrendezésre kerülő Vidék Bajnokságra. 
A négy naposra tervezett versenyen a vi-
dék összes egyesülete megjelenik és méri 
össze tudását. Cél a továbbjutás az orszá-
gos bajnokság őszi fordulójára. Az egyesü-
let nyári sporttábort és versenyt szeretne 
rendezni.

delmünkkel a második félidőben már nem 
volt akkora probléma. Markovszki Pali tel-
jesítményének és a türelmes védekezésnek 
köszönhetően szorosabbá tettük a mérkő-
zést. Támadásban elkövetett egyéni és tak-
tikai hibák miatt nem sikerült a pontszer-
zés, amitől ma messze voltunk.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló veze-
tőedzője: „Egy nagyon jó csapatot tudtunk 
ma legyőzni, aminek nagyon örülök. Végre 
olyan teljesítményt nyújtottunk az egész 
mérkőzésen, amilyet mindig szeretnénk. 
Tudtuk azt, hogy nekünk csak úgy lehet 
esélyünk, ha végig küzdjük a 60 percet. 
Helyenként jó játékot is tudtunk nyújtani 
– elöl folyamatosan tudtunk gólokat lőni, 
hátul pedig hosszú ideig jó teljesítményre 
voltunk képesek. Sokat ütköztünk, ez volt 
a kulcsa a védekezésünknek, a második 
félidőben megtapasztaltuk, hogy miért 
ilyen erős az ellenfelünk. Támadásban 
kicsit szenvedtünk, de hátul stabilitást 
tudtunk adni, amivel ezt a mérkőzést meg-
nyerhettük.”
OTTHONÁBAN GYŐZTÜK LE A 
FRADIT
2021. február 20. Sport36-Komló
A Gyöngyös legyőzése után – imponáló 
második félidei játékával verte a dobogós 
Ferencvárost kézilabdacsapatunk.
A Gyöngyös elleni győzelem töltetével lé-
pett pályára mindkét együttes a 7. fordu-
lóból elmaradt mérkőzés pótlásán a Népli-
getben. A házigazdák padja elől hiányzott 
Horváth Attila, helyette, az egykori komlói 
kapuvédő, Horváth Zsolt meccselt. A maró-
diak listáját növelte a két kapus, Zernovic 
és Győr is.
K&H Kézilabda Liga 7. forduló:
FTC– Sport36-Komló 23:26 (12-10)
Budapest, Elek Gyula Aréna, zárt kapuk 
mögött V: Nagy, Túróczy
Kilvinger Bálint: „Eddig hiányoztak a bra-
vúrpontok. Most ez sikerült jó játékkal. 
Először nyertünk a Fradi otthonában.”

MEGÚJUL A MÚZEUM TERMÉ-
SZETTUDOMÁNYI ÁLLANDÓ 
KIÁLLÍTÁSA
2021. február 23. KN
A Kubinyi Ágoston Program kereté-
ben az idei évben megújulhat a Komlói 
Helytörténeti és Természettudományi 
Gyűjtemény állandó kiállítása.

Bár egyelőre még mindig bizonytalan, 
hogy a látogatók mikor juthatnak be sze-
mélyesen a kiállításokra, a múzeumban a 
munka továbbra sem állt meg.

A napokban a múzeum munkatársai ne-

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

LABDARÚGÁS: GYŐZELEM 
KÉTÚJFALU ELLEN
2021. február 13. Hiegl Zsolt

VESZÉLYHELYZET ALATT IS 
FOLYAMATOS A MUNKA A 
KÖZÖSSÉGEK HÁZÁBAN
2021. február 24. KN
Már nagyon várják a nyitás lehetőségét 
a Közösségek Háza dolgozói, de addig 
is folyamatosan szervezik online prog-
ramjaikat, melyekkel igyekeznek minél 
több emberhez eljutni.

Az elmúlt online időszakban számos új 
ötlettel segítette a kapcsolattartást közön-
ségével a ház, tavasszal azonban újabb ér-
dekességeket kínál. Jusztin Levente arra 
biztat mindenkit, hogy kövessék a felkínált 
programokat.

A Közösségek Háza YouTube csatornáján 
már elérhető a Konyha, melyben a főzés 
rejtelmeibe vezeti be nézőit Molnárné Ko-
vács Edina. Népszerű a Kedvenc versem 
rovat, ahol bárki elszavalhatja a szívéhez 
közel álló költeményt.

Márciusban indul a Titkok nélkül című 
online előadás, ahol Balanyi József az 
ezotériát, tarot kártyavetést helyezi a kö-
zéppontba. Ugyancsak újdonság lesz a 
Törzsasztal, melyben komlói kötődésű em-
bereket szólaltat meg a műsor. 

A Siklós után a Kétújfalut is legyőzte lab-
darúgócsapatunk. A mérkőzés embere – az 
előző hetihez hasonlóan – a két gólt szerző 
Miltner Szabolcs volt.
AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 13. 
forduló:
Komlói Bányász – Kétújfalu 3:1 (1-0)
Kökönyös, műfüves pálya, zárt kapuk mö-
gött V: György B. (Hevesi, Molnár F.)
Gólszerzők: Miltner 2 (38’és 47’), Alabert 
(86’) illetve Varga Z. (54’)
Tóth Máté edző: „Úgy gondolom, hogy 
lesznek ennél sokkal jobb meccseink is a 
szezonban, de a három pontot, mint múlt 
héten, most is nekünk írják be!

Az Emlékmorzsák olyan helytörténeti 
érdekességeket tár a nézők elé, melyek el-
kerülik figyelmünket a hétköznapokban. 
Komlói zenekarok helyzetét, történetét 
mutatja be a Hangszedő című riportsoro-
zat, az együttesek személyes élményeiket 
osztják meg a nézőkkel. 

Elkészült a Közösségek Háza legújabb 
ékköve, Bálint Ferenc grafikusművész al-
kotása. A csodálatos festmény az emeleti 
folyosót díszíti, amit remélhetőleg hama-
rosan élőben is megtekinthetnek az érdek-
lődők. Bálint Ferenc márciustól hetente 
jelentkezik  a Rajzolok című online kurzu-
sával, melyet általános iskolás gyerekek-
nek javasol. Célja az alapábrázolás fejlesz-
tése, emberek, állatok rajzolása, a vizuális 
memória javítása, valamint a gyerekek öt-
leteket kapnak a kreatív rajzoláshoz.

Befejeződött a farsangi jelmezverseny, 
melynek közönségdíjas győztese Jankó 
Hanna hároméves versenyző pillangó jel-
mezével. A többi jelentkező is ajándékcso-
magot vehetett át az ötletes maskarákért.

A március 15-ei ünnepség programjai is 
az online térbe kerülnek, de Aranyos Lász-
ló igazgató reményeit fejezte ki, hogy a 
nyári programokon már személyes találko-
zásra kerülhet sor.

kiláttak a természettudományi állandó 
kiállítás lebontásának, ugyanis a Kubinyi 
Ágoston Program keretében az idei évben 
ez a kiállításrész is megújulhat. A megúju-
ló tárlatban igyekeznek a korábbinál kor-
szerűbb módon, élményekkel gazdagítva 
bemutatni a Mecsek jelenlegi élővilágát.

Ennek első lépése az a gyűjtőmunka, 
mely során begyűjtésre kerül az a növényi 
és állati anyag, amely az új kiállításban 
helyet kap majd. 

Ezek egy része természetesen már jelen-
leg is rendelkezésre áll a gyűjteményben, 
azonban ez az anyag még jelentős további 
gyarapításra, fejlesztésre szorul.

Lesz-t, hiszen folyamato-
san kapnak külföldről le-
veleket és hozzászólásokat 
a posztjaikhoz. 

A szervezők nagyon sok 
meglepetéssel várják a 
közönséget. Minden évben 
találnak ki olyan progra-
mokat, melyekkel csak a 
Volt Van Lesz Rockfesz-
tiválon találkozhatnak 
a rockrajongók. Egyedi 
programokkal és egyedi 
ötletekkel várják a zene 
kedvelőket. 

“Tudjuk jól, hogy Magyar-
ország a fesztiválok hazá-

ja. Rengeteg rendezvény van és mindegyi-
ken fellépnek azok a zenekarok, amelyek 
nálunk is. Hozzánk ne csak azért jöjjenek 
az emberek, mert éppen a kedvenc zeneka-
ra áll a Volt Van Lesz színpadán, hanem 
azért is, mert olyan programok vannak, 
amik máshol nincsenek, hogy megtapasz-
talják ezt a komlóiasságot” - mondta Ratkó 
Lajos a fesztivál szervezője.

Ez a 3. Volt Van Lesz Rockfesztiválon 
sincsen másképp, bár a meglepetéseket 
még nem tudjuk, de a szervezők többször 
is utaltak erre a közösségi oldalukon. A 
szervezők remélik, hogy a járványhelyzet 
lehetővé teszi majd a rendezvény megvaló-
sítását, de addig is nagy erőkkel dolgoznak 
azon, hogy a Dirt Parkba látogatók minél 
több, izgalmas programon tudjanak részt 
venni. E tekintetben minden korosztályra 
gondolnak a Volt Van Lesz-es fiúk. 

Érdemes követni őket, mert a sok megle-
petés program mellett, ott segítenek, ahol 
tudnak. Többször jótékonykodtak már. Se-
gítettek állatoknak, beteg gyerekeknek és 
a városnak is. Ha lehet nyáron fesztiváloz-
ni, akkor 2021.08.12-14-ig Komlón a Dirt 
Parkban vár mindenkit a 3. Volt Van Lesz 
Rockfesztivál.

ASZTALITENISZ EXTRALIGA: 
KÉT VERESÉG
2021. február 14. Hiegl Zsolt
2021-ben eddig makulátlan férfi asztalite-
niszezőink két vereséget is elszenvedtek az 
utóbbi fordulókban.
Az Extraliga 13. játéknapján a bajnoki 
címre hajtó Szécsényt látták vendégül Pin-
tér Zoltán fiai. A páros a miénk volt, de az 
egyéni körben érvényesült a papírforma. 
Egyedül Németh János tudta legyőzni Ja-
kabot, így a vendégek 5-2-re hozták a mér-
kőzést.
Pénteken a Szeged látogatott Kökönyösbe. 
A táblázaton a 4. helyet elfoglaló dél-alföldi 
csapat nagy küzdelemben verte fiainkat. A 
találkozó 4:3-ra végződött.
Extraliga 13-14. forduló:
Komlói Bányász – SZERVA ASE 2:5
Kökönyösi asztalitenisz-csarnok
Pontszerző: Németh J. – Sabján G. páros, 
Németh 1, ill. Szita 2, Molnár 2, Jakab 1.
Komlói Bányász – Floratom Szeged 3:4
Együttesünk az 5. a 12 csapatos mezőny-
ben.


