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Átadták a Bem utcai buszparkolót a
közlekedési társaság számára

Az Iskola utcában folytatódik a vízelvezető árkok rendbetétele

Szegélyeznek a Körtvélyest a Sikondai
úttal összekötő Nagyrét utcában

Márciusban a belváros legrégebbi
utcái kerülnek aszfaltozásra

Az önkormányzat átadta a 14 férőhelyes parkolót,
az autóbuszok leparkolhatnak már az új helyükön,
ezért ismét változni fog a forgalmi rend.

Mecsekjánosiban további 70 méteres szakasz kerül
burkolásra, amely biztosítja az épületekről érkező
csapadékvíz elvezetését.

Az utca több réteg aszfaltot kapott a múlt évben, a
záró aszfaltréteget várhatóan márciusban terítik le.
Az út a tömegközlekedési útvonalnak is része lesz.

A 140 millió forintos állami támogatásból a belvárosi Magyar Bálint, a Toldi Miklós és a Jókai Mór
utca kerül sorra az aszfaltozásban.

FOLYTATÓDNAK A MUNKÁK A
JUHÁSZ GYULA UTCÁBAN

ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB
MUNKÁLATOK ALAKULÁSA A
TAVALYI 140 MILLIÓS ÁLLAMI
TÁMOGATÁSBÓL
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Az időjárás kedvezőbbé válásával folytatódnak a munkálatok a Juhász Gyula
utcai barnamezős beruházáson.

A terület rehabilitációját végző szakemberek először a bevezető útszakasz domboldalát gabion támfallal erősítik meg. Az
alap rendezések, a földmunkák megtörténtek.
A tervek szerint hamarosan elindul az
épületek alapozása, a szolgáltatóház és a
műhelycsarnok építése is, amelyet a parkosítás, a felnőtt- és gyermekjátszóterek
kialakítása fog követni.
A beruházáshoz plusz forrásokra lesz
szükség, mivel a földmunkák végzése közben derült ki, hogy a terület alatt egy bányaalagút húzódik. A szabadidőpark külső
része, a parkolók, az épületek belső munkálatainak befejezési határideje december
31.
A Juhász Gyula utca aszfaltozása a nehézgépekkel történő acélszerkezetek szállítása után esedékes, várhatóan nyáron fog
megtörténni.
Az épülő szabadidőközpont és a Nagy
László utca közötti területen biciklipályák
kialakítására vannak tervek. A park üzemeltetésére az első félévben nyílt pályázatot ír ki az önkormányzat. A polgármester
hosszútávú, tíz éves üzemeltetésben bízik.
Az üzemeltető elképzelései szerint lesznek
kialakítva a belső terek. Egy műhelycsarnok is épül a területen, melyben öltözők,
raktárak, irodahelyiségek is helyet kapnak. A létesítmény különböző foglalkoztatásokra ad lehetőséget.

TESTÜLETI HATÁROZATOK A
VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
2021. március 10. KN

Folytatjuk a képviselő-testületi döntések rövid bemutatását, amelyeket a polgármester a veszélyhelyzetben a testület
nevében hozott meg.

8/2021.: A Tröszt utcában is fejlesztések
várhatóak, a Zrínyi tér felé egy bekötőút
épül majd, melynek az eleje régebben elkészült. A Lakics Kft. felé volt a rendezési
tervben egy másik bekötőút is, melynek
építését semmi nem indokolja. A Lakics
Kft. olyan területeit venné igénybe ez az
útépítés, melyre a vállalatnak biztosan
szüksége van a jövőbeni termeléshez. A
fennmaradó területen a tervek szerint a
JYSK áruház épülhet meg.
9/2021.: Tavaly nyújtotta be az önkormányzat az illegális hulladéklerakók felszámolására a pályázatát, melyen 5,6 millió forintot nyertek el. A munka elvégzése
igen összetett, a Városgondnokság összegyűjti a szemetet, amit csak szakcég szál-
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Tavaly nyáron a belügyminisztériumtól
mintegy 140 millió forintos direkt támogatást kapott Komló, hogy további
utakat, járdákat és parkolókat tegyen
rendbe a mai kor követelményének
megfelelően.

ÚJ ÉPÜLETRÉSSZEL BŐVÜL A GAGARIN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az oktatási intézmény egy új, kétszintes
épületrésszel bővül, amelynek alsó szintjén
egy majdnem tornaterem nagyságú művészeti terem, a felsőn pedig speciális képzésekre alkalmas kiscsoportos tudományos
szaktermek, tankonyha, tanári szoba és
szertár kap helyet.
Elkészült a Gagarin iskola tetőszerkezete, új öltözők, szertárak, lesznek kialakítva
az intézményben. Megújul a gyerekek körében népszerű könyvtár is. A tornacsarnok akusztikai fejlesztése most folyik, hogy

megfelelő színvonalú rendezvényeket tudjanak lebonyolítani. Várhatóan augusztus
elején fejeződik be az építkezés, illetve történik az átadás. A szeptemberi iskolakezdésre teljes átalakuláson esik át az épület.
“Olyan speciális képzésekre alkalmas
terek kerülnek kialakításra, melyek a sajátos nevelési igényű gyermekek kiscsoportos oktatásának lehetőségét teremtik meg”
– mondta el Polics József.
A fenntartó KLIK 419,8 millió forintos
Európai Uniós pályázati forrását a kormány további 100 millió forinttal egészítette ki annak érdekében, hogy a tervezett
módon megvalósulhasson a bővítés. A polgármester örömét fejezte ki, hogy a kivitelezési munkákat generálkivitelezőként
helyi vállalkozó végzi.

líthat el, jelen esetben a Városgazdálkodás.
A hulladék feldolgozása és ártalmatlanítása ugyancsak egy szakcég, a Dél-Kom Nonprofit Kft. feladata. Ez a három cég fogja
az illegális hulladéklerakókat felszámolni.
Polics József nyomatékosan kérte a városlakókat, hogy a szemetet megfelelő helyen
helyezzék el, működik a hulladékudvar,
ahol egy szemétszállítási csekk bemutatásával ingyenesen megszabadulhatunk
a veszélyes anyagoktól. A város környéke
elképesztően szemetes, a szemléletünkön
változtatni kell.
10-11/2021.: A településrendezési tervben
folyamatos változások vannak, jelenleg
több módosítás is tervben van. A bétai út
építése kapcsán a zobákpusztai csomópontban teljesen új útviszonyokat kell kialakítani, hogy a nyerges vontatók ki tudjanak fordulni a felső útra. A kőszállítás
lebonyolítása ezután ezen az elkerülő szakaszon fog történni. A kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításnak technikai okai is
vannak, ezáltal a teljes folyamat lerövidül,
az építkezés ideje jelentősen csökken.
Befektetőkön keresztül napelemeket kí-

vánunk telepíteni további területekre, például a Hunyadi utca végére, ezért ezt a
részt különleges területfelhasználásba kell
minősíteni. Nagy, városszerkezetet érintő
módosítás jelenleg nincs folyamatban, de
annak is el fog jönni az ideje.
12/2021.: A buszpályaudvar építéséhez
kapcsolódó autóbusz-parkoló kialakítása
előtt az ipari vágányokat a vasúttal közösen meg kellett szüntetni. A beruházás
közel 8,2 millió forintból egy komlói vállalkozó által valósult meg. A költségekből
4 millió forint az idei költségvetés terhére
kerül kifizetésre.
13/2021.: A baranyai kerékpárhálózat Sikondát érintő szakaszán a fürdővel szemben kerül kialakításra egy kerékpártároló,
ahol kölcsönözni is lehet majd az elektromos bicikliket.
14/2021.: Két határozatot hozott a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás: a 2020. évi költségvetés módosítása,
és a bölcsődének a nyári nyitvatartásához
kapcsolódó határidőknek a meghatározása
volt. A társulásban van 20 önkormányzat,
ezeknek külön meg kell hoznia a döntését,
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Majdnem 520 millió forint uniós és állami forrásból közel 800 négyzetméterrel bővül a Gagarin Általános Iskola a
következő tanévkezdésig.

Az elmúlt évben ebből a támogatásból
valósult meg a gesztenyési városrészben a
Fenyő és a Rozmaring utca aszfaltozása. A
városban folyó összes parkolóbővítést is ebből a forrásból sikerült megvalósítani. Az
Arany János és a Gagarin utcákban, illetve
Körtvélyesben alakítottak ki új helyeket a
parkoló gépkocsik számára. Elkészült az
épülő buszpályaudvar szomszédságában a
buszparkoló, melyet már birtokba vettek
az autóbuszok.
A körtvélyesi rekortánpálya kivitelezésének önrészéhez is az állami támogatást
vette igénybe az önkormányzat. Az ottani
munkálatok még folytatódnak kis változtatással. Nem görpark, hanem pumpapálya
épül a városrészben nyár végi átadással.
Számos belvárosi régi utca kaphat idén
aszfaltot a támogatásnak köszönhetően: a
Magyar Bálint, a Toldi, a Jókai utca, valamint leaszfaltozzák az erőmű melletti gyalogutat a Kinizsi utcáig.
A pénzből még néhány játszótéren fognak
elhelyezni játszótéri elemeket.
Az útépítési munkákat szeretnék az első
félévben elvégezni, az egész projekt befejezési határideje december 31.
hogy a társulási döntés hatályos legyen.
Valójában ezt tartalmazza ez a határozat.
15-22/2021.: Dr. Márki Tibor körzeti orvos
és Dr. Márki Eszter fogszakorvos rendelési
idejének módosítását az orvosok kérésére
hajtotta végre az önkormányzat, az alapszerződés egyéb pontjai nem változtak.
16/2021.: Ez a határozat a sporttámogatásról szól. Negyedévre 26 millió forint támogatást kap a komlói sport (KBSK Kft.
9,25 millió Ft, Komló Sport Kft. 14,75 millió Ft és Hügiéne Bt. 2 millió Ft). Az első
két hónapban is működnie kell az egyesületeknek – amíg nincs a városnak költségvetése – hisz mennek a bajnokságok. Eddig
az év végén a polgármester határozott az
éves támogatás 1/12-ed részének kifizetéséről, ami elmaradt, ezt a hibát orvosolták
ezzel a döntéssel, annak érdekében, hogy a
havonta járó részt a sportegyesületek meg
tudják kapni.
A részletes határozatok az önkormányzat
weboldalán olvashatóak: komloonk.hu/testulet-hatarozatok-2021.

A testületi döntések bemutatását következő számunkban folytatjuk.

2021. március 15.
ARANYOS LÁSZLÓ MARAD A
KÖZÖSSÉGEK HÁZA VEZETŐI
POSZTJÁN
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Aranyos Lászlót bízta meg az önkormányzat 2021. március 1. napjától 5
évre a Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ intézményvezetői teendőinek
ellátásával.

2010-ben került a Közösségek Házához
Aranyos László, 2013-tól pedig a színház
intézményvezetőjeként is tevékenykedik.
Most az új kinevezés alkalmával is rengeteg ötlettel áll elő, amit sajnos felülír a
veszélyhelyzet.
Legfontosabb a nyitás után a házban
eddig működő 55 csoport segítése az újraindulásnál, hiszen nem lehet tudni,
hogy hány csoport marad működőképes. A
másfél éves kihagyás nagyon sokat számít
ezeknek a közösségeknek az életében.
A MindenMás Fesztivált három naposra
tervezik június 17–19. között, mely teljesen megújul és a Közösségek Háza ad otthont a rendezvénynek, illetve a környezete, ha az építkezések miatt erre lehetőség
lesz. Június 18-án szeretnék megrendezni
a tűzugrást, mely hagyományosan a Pöndöly Néptáncegyüttes rendezvénye. Ehhez
kapcsolódó programok a táncház, illetve
különböző bemutatók szintén nagy érdeklődésre számíthatnak. A fiatalokat célozza
meg az Xbox focibajnokság, illetve a hangos programok keretében még koncertek,
színházi előadások várhatóak.
A jelenleg futó online programokat szeretnék átvinni a jövőben létrehozni kívánt
havonta rendszeresen megjelenő Közösségi
magazinba.
Emlékmorzsák címmel hamarosan indul
egy online műsor. – Azért Emlékmorzsák a
címe, mert ezek kis szösszenetek a város

www.komlomedia.hu
történetéből, melyekbe beleakadtam. Úgy
gondolom, hogy Komló életét színesíti ez
a kép – mondta Korbuly István művelődésszervező.
A templomban található Borbála szobor,
a gesztenyési hidak történetére és Jex
Simon munkásságára, emlékére derül
fény az első műsorokban. Sokan nem tudják, hogy Bárdos Lajos is írt kórusművet
a Kodály iskola kórusának – folytatta az
amatőr helytörténész.
– Komlói vagyok, szeretem ezt a várost,
fontosak a gyökereim, idős ismerőseim
révén és az internetről, könyvekből szereztem információkat ezekről a témákról.
Hogy hány része lesz a sorozatnak, azon
múlik, hogy mit sikerül még kideríteni a
múltból. Szeretettel várjuk a komlóiak érdekes történeteit is ebben a témában – fejezte be Korbuly István.

2021. március 6. Sport36-Komló

Erőn felül teljesített ifjúsági játékosokkal
felálló csapatunk a Vardar ellen készülő
Telekom Veszprémmel szemben.
Bátran és – nem mellékesen – eredményesen játszott a több játékost is nélkülöző
kézilabdacsapatunk a Telekom Veszprém
ellen.
Rövid ideig tudtuk csak a lépést tartani
nagy hírű ellenfelünkkel. 7-2-nél Kilvinger
Bálint időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, ami ideig-óráig működött is. A félidő
közepe azonban ismét a házigazdáké volt,
amivel tovább nőtt a Cuparáék előnye. Viszont a félidő hajráját Takács, Beck (ifijátékosunk jól mozgott – a szerk.) és Szkokán
révén eredményesen zártuk, így a körülményekhez képest jól fejeztük be a félidőt.
A 7 gólos hátrány ellenére motiváltan
léptünk pályára a második játékrészben
is. Több jó egyéni teljesítmény (Jerkovic,

ASZTALITENISZ: VISSZAVÁGÓ
A FEHÉRVÁRI HONVÉDEKNEK
2021. március 7. Hiegl Zsolt

A hetedik meccsen, döntő játszmában kerekedtünk felül csak a Szondival szemben az
Extraligában.
A jövő hét elején dönt az asztaliteniszezők
szövetsége a bajnokságok folytatásáról. A
hétvégén azonban még rendeztek mérkőzéseket, köztük a Komló – Szondi SE találkozót.
Nem is akármilyet. Volt miért revansot
venni Sabjánéknak a fehérváriakon, hiszen ősszel némi meglepetésre vereséget
szenvedtünk az újonc otthonában.
Viszont a visszavágó sem lett könnyebb. A
mérkőzésen végig fej-fej mellett haladtunk
a vendégekkel, csak az utolsó mérkőzésen
dőlt el a 3 pont sorsa. 3-3-as állásnál Németh János játszott Zomborival.
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A képviselő-testület a 2021. évi tervezett rendezvénynaptárt elfogadta, és elrendelte annak Komló város honlapján
történő megjelentetését.
Az önkormányzat a városi nagy rendezvények szervezési felelőseként Aranyos
Lászlót, a Közösségek Háza és Színház
Művelődési Központ intézményvezetőjét,
azok koordinálásával pedig Simon Andrásné marketing-ügyintézőt bízta meg.

IDEIGLENESEN ZÁRVA TART A
KOMLÓ 3-AS POSTA

2021. március 8. KN

A Tompa Mihály utcai Komló 3-as posta
várhatóan 2021. április 7-éig technikai
okok miatt zárva tart – olvasható a Ma- MÁRCIUS ELSEJÉTŐL TOVÁBB
gyar Posta weboldalán található közle- FOLYTATÓDIK A KÖZMUNKAményben.
PROGRAM
A területen élők az egyetemes postai szolgáltatásokat legközelebb a Komló, Városház tér 2. szám alatt található Komló 1-es
posta szolgáltatóhelyen vehetik igénybe.
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Folytatja a városi közfoglalkoztatási
programot Komló. Március 1-től 215
fővel vág neki az idei év feladatainak a
Városgondnokság.

Aranyos László úgy látja, hogy az idei
évben talán a gyereknap lesz az első olyan
rendezvény, amit megtarthatnak. A programokra jelenleg keresik a külső helyszíneket, hiszen hamarosan indulnak a 48-as
tér és környékének, valamint a Kaptár
épületének építési munkálatai. A nyári
napközi gyerekeit sem a Közösségek Háza
fogadja majd, még nem tisztázott, hogy hol
kap helyet. A KASZT előadásai a színházban zajlanak, de a kísérőprogramokat átviszik a Városház térre. Az augusztus 20-i
ünnepi rendezvényre pedig szintén a Városház téren kerül majd sor.
A Közösségek Háza nemrég egybenyitott koncerttermében december 31-ig tíz
koncertet bonyolítanak le. Március 10-ig
helyezik el a helyiségben az új bútorokat
és a bár része is elkészül. A július a ház
életében mindig a nyári napközit és kisebb
felújításokat jelenti, de most a pandémia
miatt lehet, hogy a csoportok is újra működhetnek. A másfél éve tartó bizonytalanság után ezeknek a művészeti és egyéb
csoportoknak nagy segítséget kell nyújtani
a további működéshez.
A tervek szerint a 2021-es program első
támogatási fázisának vége szeptember 30.
Az indulás után is lehet jelentkezni, ez
esetben bővebb információt a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kaphatnak a leendő munkavállalók.

Változatlan feltételekkel folytatódik a
komlói közfoglalkoztatási program.
Az évek óta 250 fő alatt stagnáló állománynak a fő feladata a közterületek karbantartása, azonban a városvezetés keresi
a lehetőséget, hogy mezőgazdasági tevékenységgel segítséget tudjon nyújtani a
komlói szociális szövetkezetnek is.

www.komlomedia.hu
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KÉZILABDA NB-I.: 9 GÓLOS
VERESÉG A VESZPRÉMTŐL

ELKÉSZÜLT A 2021. ÉVI TERVEZETT RENDEZVÉNYNAPTÁR

Közéleti hírek

Djurdevic, Melnyicsuk) jóvoltából nem tudott jobban elhúzni világhírű ellenfelünk.
A 31 dobott gól azért is dicséretes, mert
több ifjúsági korú játékosunk is letette
névjegyét a Veszprém Arénában.
K&H Kézilabda Liga 9. forduló:

Telekom Veszprém – Sport36-Komló
40:31 (21-14)
Veszprém Aréna, zárt kapuk mögött V: Altmár, Horváth.
Kilvinger Bálint: „Hiányzó játékosaink ellenére igyekeztünk jól helytállni, és ez jól
is sikerült!” (Fotó: Péter Szabó Zoltán)

LABDARÚGÁS: DÖNTETLEN A
SZENTLŐRINC II. ELLEN

2021. február 27. Hiegl Zsolt

Balszerencsésen alakult csapatunk Szentlőrinc II. elleni mérkőzése. A rendes játékidő utolsó előtti percében egyenlített a fiatalokból álló vendégcsapat.

AutóCity Volkswagen Megyei I.

15. forduló:
Komlói Bányász – Szentlőrinc II. 2:2 (2-1)
Kökönyös, zárt kapuk mögött V: Horváth P.
(Szkrajcsics, Molnár).
Gólszerzők: Miltner 31.p, Bíró 37.p illetve
Babinszky (8.p és 89.p).
Tóth Máté és Agócs Attila edzők: „Több volt
ebben a meccsben, de egy hajrában kapott
góllal a vendégek elvittek egy pontot a jól
játszó Komló otthonából!”

Sporthírek
VÍVÁS: PÁSTON A KOMLÓI
KARDOZÓK

2021. március 4. Villa Complov SC

A Vasas SC vívócsarnokában rendezték a
legifjabb kardvívók versenysorozata, a Gerevich-Kovács-Kárpáti Körverseny következő fordulóját, ahol a Villa Complov SC
két vívója is pástra lépett.
A gyermek (U13) leány viadalon Fábián
Fanni (a képen háttal) nem nyert asszót a
csoportban, majd 10-7 arányban alulmaradt a táblán, így a 39. helyen végzett a 46
fős mezőnyben.
Első vívóversenyén vett részt Czéder Bálint, aki a serdülő (U15) fiúk között nem
nyert mérkőzést, és nem előzte meg egy
vetélytársát sem a 35 induló közül.

IDEGENBEN GYŐZÖTT A
BÁNYÁSZ

2021. március 7. Hiegl Zsolt
Éljátékosunk – Sabján Gergelyhez hasonlóan – a döntő szettes mérkőzést megnyerte, ezzel bebiztosította a győzelmünket.
Döntő volt, hogy a vendégek legjobbja,
Zombori Dávid nem tudott Kökönyösben
egyéni meccset nyerni.

Extraliga 16. forduló:

Komlói Bányász – Honvéd Szondi SE
4:3
Kökönyösi asztalitenisz-csarnok.
Pontszerzők: Németh 2, Sabján 2, illetve
Zombori – Jakab páros, Kaiser 1, Jakab 1,
Pintér Zoltán edző: „Katasztrofális kezdés után Sabján Gergely és Németh János
nagy küzdeni tudásról adott tanúbizonyságot, mindkét egyéni mérkőzésüket megnyerték. Sajnos harmadik játékosunk ma
nem tudott hozzátenni a győzelemhez.”
Csapatunk 8 győzelmével az 5-6. pozíciót
foglalja el az Extraligában.

Október végén győzött utoljára labdarúgócsapatunk idegenben. Azzal, hogy most
riválisunk otthonából hoztuk el a pontokat, a tabellán is ugrottunk egy jókorát.
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16. forduló:

Sellye – Komlói Bányász 0:1 (0-1)

Sellye zárt kapuk mögött V: Gellén (Kasza
K., Kasza Z.).
Gólszerző: Doboviczki (34p).
Sárga lap: Filó Dénes, Kászonyi Ákos, illetve Doboviczki Béni.
Tóth Máté és Agócs Attila edzők: „Sellyén
sosem könnyű győzni, most sem volt az.
Bár voltak a mérkőzésnek olyan periódusai mikor csapatunk le tudta volna zárni a
meccset de mivel ezt nem tettük meg, így a
találkozó végéig kellett száz százalékosan
koncentrálni, amit a srácok meg is tettek!
Gratulálunk fiúk, igazi csapatként működtetek a tegnapi napon!”
A következő fordulóban a Lovászhetény jön
Kökönyösbe.
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