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Megváltozott a belváros forgalmi
rendje a munkálatok miatt

Új fenyőt keresnek a Petőfi térre a
betegség miatt kivágott helyére

Elindultak a belvárosi utcák tervezett
aszfaltozási munkálatai

A tűz márciusa címmel az online térben tartott megemlékezést a KH

Változott a Bem utca forgalmi rendje, valamint az
ideiglenes autóbusz induló és érkező kocsiállások az
Eszperantó téren kerültek kialakításra.

A kiszemelt fa áthelyezését a nagy földlabda miatt
nem engedélyezték a szolgáltatók, mert túl közel
került volna a föld alatti vezetékekhez.

A Magyar Bálint utca, Toldi Miklós utca és az
Erőmű melletti útszakasz útburkolat aszfaltozási
munkái után a Jókai Mór utca fog következni.

A járványügyi korlátozások betartásával több emlékhelyen is koszorúztak a komlói közélet szereplői,
és a lakosság köréből is érkeztek megemlékezők.

CSÖKKENTETTÉK A
KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁT

– A tiszteletdíjakat március elsejétől
csökkentettem, úgy gondolom, hogy az lenne az ideális, ha ebben az évben ez így is
maradna – fogalmazott Polics József.
– A tavalyi évben a polgármester teljesen
eltörölte a tiszteletdíjakat, idén ez nem így
történt. 2021-ben minden elvonás a KÖT
képviselőket és a külsős bizottsági tagokat
érinti – mondta Barbarics Ildikó. – Nem
teszek különbséget a területi és a listás
képviselők között, de a területen dolgozó
képviselőnek egészen más kapcsolata van
a saját területén élőkkel. A területi képviselő reagál a problémákra és meg kell oldania azokat.
– Sértő az a polgármesteri kijelentés, miszerint a képviselők nem dolgoznak a veszélyhelyzet miatt – fejtette ki a területi
képviselő. – Ez egy látszatdemokrácia.
– Mikor megkaptuk az előterjesztést a
tiszteletdíjak csökkentéséről, amit nekünk
véleményezni kellett, már előző nap megjelent az újságban tényként.
A képviselő asszony szerint ez nem egy
valós probléma, a polgármester a kb. hatmilliós tiszteletdíj elvonást állítja szembe a
város többmilliós gondjaival.

ÚJABB NAPERŐMŰVEK LÉTESÜLNEK A VÁROS KÖRNYÉKÉN

INDUL AZ ENERGETIKAI
KORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM

2021. március 15. KN

A polgármester egységesen 60 ezer forintra csökkentette március 1-től a képviselői tiszteletdíjakat.

A veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági helyzetben a polgármester úgy gondolta,
hogy mindenkinek ki kell vennie a részét
a nehézségekből, valamint jelenleg a képviselői munka sem ró akkora feladatot az
egyes politikusokra, ezért egységesen 60
ezer forintra csökkentette március 1-től a
képviselői tiszteletdíjakat.
Országosan különböző mértékben csökkentették a tiszteletdíjakat, van ahol fel
sem veszik.
– Úgy érzem, hogy ebben a nehéz helyzetben, mikor mindenki áldozatot vállal,
akkor a várost szolgáló képviselőknek is
áldozatot kell vállalni. Elvártam volna a
közteherviselésből a példamutatást a képviselők részéről – mondta a polgármester.
– Ha ez nem megy önként, akkor éltem
a lehetőséggel és megtettem. Számomra
Komló érdeke az első.
Havonta közel egymillió forintos megtakarítást jelent ez a városnak. Van akinek
220 ezer forintról csökkent a tiszteletdíja
hatvanra, van akinek 70 ezer forintról.
A külsős bizottsági tagok eddig különböző mértékű díjazásban részesültek, de ők
most egyáltalán nem vesznek részt a munkában, ezért nem részesülnek tiszteletdíjban.
A képviselők azon javaslatára, hogy a polgármester mondjon le munkabére bizonyos
százalékáról, Polics József azt válaszolta,
hogy jelenleg ő az, aki 24 órában ellátja feladatait a város érdekében.

TESTÜLETI HATÁROZATOK A
VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
2021. március 25. KN

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

17/2021.: Április 30. a jelenlegi médiaszerződések lejárati dátuma. Beérkeztek
az új ajánlatok, az írott sajtó tekintetében nagy összegű különbségek voltak az
ajánlattételek között, míg a honlap szerkesztéséért szoros verseny alakult ki. A
médiaszolgáltatási feladatok ellátásának
biztosítása céljából a Komló város honlapjának (www.komlo.hu) üzemeltetéséhez
kapcsolódó feladatok ellátására, az írott
sajtó megjelentetésére vonatkozó feltételes
beszerzési eljárásokat és az ajánlattételi
felhívásokat jóváhagyta a polgármester.
Mivel minden ajánlat alkalmas a feladatok ellátására, ezért az ár döntött, mindkét
médiaszolgáltatást május 1-től a HegyhátMédia Kft. végzi.

18/2021.: A temető bővítése céljából egy
4447 m2 nagyságú „erdő” művelési ágú ingatlan ingyenes tulajdonba vételét kérte az
önkormányzat. 1998-ban merült fel először
ez a kérdés, de az akkori jogszabályok nem
tették lehetővé az erdők átvételét, most lehetőség adódott rá.
19/2021.: Komló Város Településképi
Arculati Kézikönyvének és Településkép
védelméről szóló rendeletének elfogadása.
Tulajdonképpen a várost érintő minden területnek a beépítettsége van szabályozva
ebben az önkormányzati rendeletben és a
hozzá kapcsolódó településképi kézikönyvben.
20/2021.: Önkormányzati lakások bérbeadása: 6 db Kazinczy Ferenc utcai és 1
db Bányász utcai bérlakás pályázatának
kiírása. A szociális bérlakások száma nem
éri el a hatszázat, ezek csak akkor adhatók
bérbe, ha megürülnek. Jelentősebb mozgás
csupán a Kazinczy, Vörösmarty és a Zrínyi
utcákban van. Nagyon nehéz döntés ezeknek a lakásoknak a bérbeadása.
21/2021.: 2010 után a város elkezdett szabadidős tevékenységek és sportolási lehe-

2021. március 16. KN

Az elmúlt években gomba módra szaporodtak meg a város környékén a napelemparkok, melyek a zöld energiatermelés mellett bevételt is jelentenek a
városnak.

– A naperőművek zöménél a terület után
fizetendő bérleti díj van, a dávidföldi és a
Kossuth akna volt szögállomásánál lévő terület lett értékesítve, amiből az eladáskor
egyszeri bevétele volt a városnak. A bérleti
díjak az inflációval folyamatosan emelkedő
bevételt jelentenek, amely a tavalyi év folyamán majdnem elérte a 20 millió forintot
– ami előtte nulla volt –, és ezen kívül fizetnek iparűzési adót is – mondta el Polics
József.
Idén még folytatódik a naperőművek telepítése a volt Kossuth aknával szembeni és
a Diagonál aknával szembeni területeken.
Összesen 18 db kis erőmű épül, egyenként
0,5 MW kapacitással, amely újabb, összesen 9 MW teljesítményű naperőmű építését jelenti. A napelemek telepítését december végéig kell befejezni.
tőségek kiépítésére egy programot. A Komló Körtvélyes városrészben az 1521/68
hrsz-ú ingatlanon létesített rekortán borítású sportpályát a vagyonkezelési szerződés hatálybalépésének napjától kezdődően versenyeztetés nélkül határozatlan
időre és ingyenesen Komló Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
Komlói Fűtőerőmű Zrt. vagyonkezelésébe
adja. A pálya a kovid miatt még zárva van,
de a világítási rendszere kiépült. A végleges áramellátást és a térfigyelő rendszer
kialakítását fogja ez a költség biztosítani.
23/2021.: Komló Város Önkormányzat
úgy dönt, hogy megbízza Aranyos Lászlót
2021. március 1. napjától 2026. február
28. napjáig, 5 évre szóló határozott időtartamra Komló Város Önkormányzat
Közösségek Háza és Színház Művelődési
Központ intézmény intézményvezetői teendőinek ellátásával. Az egyedüli pályázó
nem ismeretlen, régebben is betöltötte ezt
a posztot, kinevezését a szakmai bizottság
egyhangúlag támogatta.
24/2021.: Komló Városi Óvoda éves nyitvatartási rendjének meghatározása, a

2021. március 23. KN

Aláírták az „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt keretén belül megvalósuló
beruházások Vállalkozási szerződéseit.
Az idei év első eredményes közbeszerzési szerződését írta alá Polics József polgármester Horváth Laurával, a LANDAN
Invest Kft. ügyvezetőjével. Mind a négy
részajánlat eredményes volt. Napelemeket
kap az összes óvoda, megújulnak a középületek nyílászárói, és a pályázat tartalmazza az épületek akadálymentesítését is.
A beruházások összkiadása 163 millió forint, amihez 124 millió forint pályázati ös�szeg érkezett. A hiányzó 39 millió forintot
önkormányzati forrásból biztosítja a város.
Az önkormányzat erre az összegre is támogatási igényt nyújtott be a minisztériumhoz. Polics József bízik abban, hogy a hat
hónapos időtartamú kivitelezési munkák
alatt ez a támogatás is megérkezik.
A két főépület korszerűsítését a LANDAN
Invest Kft., az akadálymentesítési munkálatokat a Benkala Kft., a napelemek telepítését az Optimum Solar Kft. végzi.

2021/2022-es nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása minden
év elején visszatérő napirendi pont. Április
22-24. között lesznek a beiratkozások, a
nyári szünet minden intézménynél eltérő.
25/2021.: Komló Város Önkormányzat és
a P1 Rádió Kft. között kötendő, 2021. február 1. napjától 2022. január 31. napjáig
terjedő határozott időre szóló közszolgálati
együttműködési keretszerződés meghos�szabbítása. A szolgáltatásért nettó 360
ezer forint/év díjat fizet a város.
26/2021.: Fejlesztésekhez kapcsolódó
nyilvánosság biztosítása és műszaki ellenőri feladatok ellátására beszerzési eljárás megindítása a négy nagyberuházással
kapcsolatban. Ezek a Bétai út, a Kisbat�tyáni út, a Kaptár és a Dinó-program.
27/2021.: 3 db összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról döntés.
A részletes határozatok az önkormányzat
weboldalán olvashatóak: komloonk.hu/testulet-hatarozatok-2021.

A testületi döntések bemutatását következő számunkban folytatjuk.

2021. március 29.
ÖTÖDSZÖR IS HÉT DOMB
FILMFESZTIVÁL

2021. március 15. KN

Május végéig nevezhetnek filmjeikkel
az alkotók a Hét Domb Filmfesztiválra,
amelyet a tervek szerint szeptember 6. és
12. között rendeznek meg.
Az érdeklődők a korábbi évekhez hasonlóan hét kategóriában nevezhetnek ingyenesen amatőr vagy profi, 2020. január 1.
után elkészült alkotásaikkal a hetdombfilmfesztival.hu internetes oldalon május 31én éjfélig.
Az ötödik Hét Domb Filmfesztiválon Török Ferenc filmrendező, Réz András filmesztéta, forgatókönyvíró és Pokorny Lia
színművésznő alkotja a zsűrit a felnőtt
kategóriákban, míg a diákok munkáit Gyenes Zsolt egyetemi docens, médiaművész,
Kis-Marics Tamás médiapedagógus és Odrobina Tamás pedagógus, zenész, fotóművész értékeli majd.
Amennyiben a szerzők hozzájárulnak,
a fesztivált megelőző két hétben online is
meg lehet majd tekinteni a kategóriánként
kiválasztott 10-10 legjobb alkotást, így közönségszavazásra is lehetőség nyílik.

RENDKÍVÜLI VÁLTOZÁS A
HELYI KÖZLEKEDÉSBEN
2021. március 15. KN

A járványhelyzet miatti korlátozásokkal
kapcsolatban a Volán változtatásokat
léptet életbe járatain.
Március 16-ától visszavonásig a koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések
részeként Komló helyi autóbuszos közlekedésében az alábbi változások lépnek életbe:
– A járatok a tanítási szünetben érvényes
menetrend szerint közlekednek.
– Ezzel egyidőben a kizárólag az első ajtón történő felszállás is ideiglenesen felfüggesztésre kerül.

2021. március 29.

www.komlomedia.hu
A Komlói Színház- és Hangversenyteremben megrendezendő seregszemle programjában előadások is szerepelnek: Szilágyi
Andor rendező a mobiltelefonnal történő
nagyjátékfilm-készítésről, Réz András a
járvány mozikra gyakorolt hatásairól beszél majd, Szabó Gábor operatőr, Kollarik
Tamás jogász és Halmy György dokumentumfilm-rendező pedig aktuális és fontos
filmes információkkal igyekszik ellátni a
hallgatóságot.
A Total Art Egyesület az animációs filmkészítés alapjairól a filmfesztivál egész hetében 9 és 15 óra között tart előadásokat és
gyakorlati oktatásokat.

VÁLTOZÁSOK A VÁROSGONDNOKSÁG MUNKÁJÁBAN
2021. március 22. KN

Több mint két hónapja új vezető van a
Városgondnokság élén. Az elmúlt időszak változásairól kérdeztük Bareith
Pétert.

– A kinevezésem után két hónappal elmondhatom, hogy nagyon jók az eddigi
tapasztalataim, sikerült ez idő alatt átlátnom a fontos dolgokat, minden az elvárásaim szerint megy – nyilatkozta az
igazgató. – Úgy gondolom, hogy munkatársaimmal együtt van mit tennünk, ezen
leszünk a jövőben.
A közmunkaprogram 215 fővel folytatódik, melynek időtartama szeptember 30-ig
tart.
Sikerült a benti dolgozóimmal a kommu-

A NÉGY KÖZÉ JUTOTTUNK A
LIGA KUPÁBAN

Biztosan győzött erősen tartalékos csapatunk Kecskeméten. Hat góllal is vezettünk,
három maradt a jövő keddi visszavágóra.
Az NBI-be igyekvő Kecskemét otthonában
kezdte a Liga Kupa negyeddöntőjének első
felvonását a Sport36. Vezetőedzőnknek,
Kilvinger Bálintnak nem volt könnyű dolga az utazó keret összeállításánál, hiszen
különböző okok miatt heten hiányoztak
az alapcsapatból. Mindössze 14 játékosból
gazdálkodhatott mesterünk, a kapuban
két ifijátékossal.
Szerencsejáték Zrt. Liga Kupa negyeddöntő 1. mérkőzés:

66-58-as összesítéssel a Sport36-Komló jutott tovább a Liga Kupában a Kecskeméttel szemben.
Szerencsejáték Zrt. Liga Kupa negyeddöntő 2. mérkőzés:

KTE-Piroska Szörp – Sport36-Komló
30:33 (13-17)

Kecskemét, zárt kapuk mögött. V: Asztalos, Szalay
Kilvinger Bálint: „Jól kezdtünk, és utána
végig kézben tartottuk a mérkőzést.”

SZAKMAI BEJÁRÁSON VOLT A
MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ELNÖKE
2021. március 15. KN

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétika Szövetség (MASZ) elnöke a helyi sportélet szereplőivel és a városvezetőkkel szemügyre vették a Komlói Bányász Sportkör telepének
atlétikai felszereltségét.
A találkozóról Czukor Zoltán, az atlétikai
szakosztály vezetője a következőket nyilatkozta:
„Óriási megtiszteltetés ért minket, hiszen
a napokban Komlón köszönthettük a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, Gyulai
Miklóst.
Számomra külön öröm volt a találkozás,
hiszen baráti kapcsolatot is ápolok az egykori sporttársammal, és így a komlói atlétika szempontjából fontos témák mellett

2021. március 22. KN

Hamarosan kezdődik a 900 millió forintból megvalósuló modern látogatóközpont kivitelezése.

A támogatásnak köszönhetően egy 20-25
fős moziteremmel, valamint három tematikus kiállítóteremmel bővül a József Attila
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény.
A várhatóan jövő év elejére elkészülő új
kiállítótermek egyikét a különböző korszakok dinoszauruszai bemutatására használnák, egy másikban a szénbányászat
történetét ismertetnék, a harmadikban
pedig a jégkorszakot elevenítenék meg,
annak állatai, illetve az ősember, valamint
az abból a korból a bányászattal felszínre
kerülő nyomok bemutatásával.
A kialakított mozitérben a kiállítások tematikájához kapcsolódó filmek vetítésére
nyílik majd lehetőség.
nikációs csatornákat bővítenem, munkaköröket szerveztem, csoportosítottam át. Úgy
gondolom, hogy könnyebben orvosolhatóak
a problémák és gyorsabb a szervezés is.
– A városlakók felé ezentúl a közösségi
oldalunkon indul egy fórum, mert nagyon
fontos, hogy a lakók hangot tudjanak adni
észrevételeiknek, és mi válaszolni tudjunk
rá. Havi rendszerességgel fognak megjelenni a fórumok, itt kulturált körülmények
között mindenki elmondhatja problémáit
és természetesen ezekre megoldást fogunk
keresni.
A Petőfi térre áthelyezendő gesztenyési fenyőfa ügyében az új főkertész Szabó
Barnabás folytatta a márciusban távozó
főkertész munkáját. Azonban egy előre
nem látható vezeték miatt a szolgáltató
nem adott engedélyt, a fa kiemelése meghiúsult, Kökönyösbe egy kisebb örökzöldet
fognak ültetni.

A tervezői munkákon már túl vannak, a
közbeszerzési eljárást követően veszi kezdetét a kivitelezés.
A fejlesztés eredményeként négy szinten
közgyűjtemények, könyvtár, a múzeumhoz kapcsolódó, élményelemekkel tarkított látogatóközpont is várja majd az érdeklődőket. A város turisztikai vonzerejét
várhatóan jelentősen növelő létesítmény
a tervezett baranyai geopark részét fogja
képezni.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása sikeres volt, remélhetőleg a jövőben is
lesznek hasonló akciók, lehetőség a kezdeményezés folytatására. Tervben van vadkamerák felszerelése ezeken a területeken.
– A jövőbeni terveink, kielégíteni a lakossági és képviselői igényeket, hatékonyan
kommunikálni, és megfelelően működtetni a Városgondnokságot – mondta Bareith
Péter igazgató.

www.komlomedia.hu

KÉZILABDA LIGA KUPA:
GYŐZELEM KECSKEMÉTEN

2021. március 16. Sport36-Komló

DINÓ-PROJEKT A MÚZEUM
PADLÁSTERÉBEN

Közéleti hírek

2021. március 23. Sport36-Komló

Sport36-Komló – KTE-Piroska Szörp
33:28 (17-11)

Komló, Városi Sportközpont zárt kapuk
mögött V: Bóna, Földesi
Bencze József, a KTE vezetőedzője: „Egy
nagyon jó felkészülési mérkőzés volt ez
számunkra. Azt gondolom, hogy a srácok
odatették magukat, nem vallottunk szégyent az NBI-es Komló otthonában.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezetőedzője: „A két meccs alapján a Kecskemétet
is illeti gratuláció, igazi párharc volt. Számunkra is hasznos volt, mert láttam benne biztató dolgokat és olyan hibákat, amit
nem szabad nekünk elkövetni.”
feleleveníthettük pár szóban a közösen
megélt sportsikereinket is.
A látogatás apropója az volt, hogy az újraindult, egykori óriási sikereket hozó komlói atlétika sportág a 21. századhoz, a kor
követelményeinek megfelelő, méltó infrastrukturális körülmények közé kerüljön a
jövőben.
A jelenlegi állapotok sajnos még mindig
a ’90-es évek állapotait idézik, de a város
jelenlegi vezetése, Kispál László alpolgármester, az egykori kitűnő atléta támogatásával nem csak a sportág újraindítását
tűzte ki célul, hanem azt is, hogy méltó körülményeket biztosítson az atlétika sportágat választó komlói fiatalok számára.
Konstruktív megbeszélésen vagyunk túl,
hiszen a felek mind elkötelezett hívei,
hogy a jövőben egy modern, látványos létesítmény szolgáljon otthonául a város
atlétáinak, és a jövőben a kor igényeinek

LABDARÚGÁS: DÖNTETLEN
BÓLYBAN

2021. március 21. Hiegl Zsolt

Hiába fordítottunk a hajrában, a hazaiak a ráadásban, a 92. percben büntetőből
egyenlítettek.
AutóCity Volkswagen Megyei I.18. forduló:

Bóly – Komlói Bányász 2:2 (1-1)

Bóly, zárt kapuk mögött
V: Kozári (Gyuradinovics, Duli)
Gólszerző: Vénosz 20.p és 92.p (büntetőből), illetve Tukerics 21.p, Biró 81.p

PONTMENTÉS A RÁADÁSBAN

2021. március 24. Hiegl Zsolt
A végjátékban lőtt góllal szereztünk pontot
a Lovászhetény ellen.
AutóCity Volkswagen Megyei I. 17. forduló:

Komlói Bányász – Lovászhetény 2:2 (1-1)

Komló, zárt kapuk mögött
V: Dávid R. (Bizderi, Hevesi).
Gólszerző: Tukerics 37.p, Niedermayer
91.p, illetve Kelemen 20.p és 80.p
megfelelő körülmények között készülő versenyzőink újra nagy sikereket hozzanak
Komló városának.
Büszkeséggel tölt el, hogy kollégáimmal,
Ottó Györggyel és Kovács Zsolttal részesei
lehetünk ennek az összefogásnak, és hétről hétre azon fogunk dolgozni a jövőben,
hogy mind szakmai, mind infrastrukturális szempontból a méltó helyére kerüljön a
komlói atlétika.”

Sporthírek
TÁMOGATÁST KAPOTT A KBSK
2021. március 20. KÚ

Kormányzati támogatást vehet igénybe a
Komlói Bányász Sportkör. A befolyó összeget a veszélyhelyzet alatt kialakult gazdasági károk enyhítésére fordíthatják.
A COVID-19 okozta világjárvány negatív
hatásainak enyhítése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért
Felelős Államtitkárságának döntése értelmében az elkülönített forráskeret terhére
5 millió forint támogatást nyújtott a Komlói Bányász Sportkör részére.
„Ezzel a támogatással szintre tudjuk hozni
magunkat. Nagy segítség, hiszen az üzemeltetetési- és utazási költségeken felül
a személyi jellegű kifizetéseket is fedezni
tudjuk” – mondta el Ordas Miklós, a KBSK
elnöke. A múlt év márciusa és az ide esztendő júniusa közötti számlák fedezésére
használhatja fel a sportegyesület a megítélt 5 millió forintot.
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