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A Bányászpark elhanyagolt részeit
vette kezelésbe a városgondnokság

Az úthibákat javította a városgondnokság a kertekhez vezető úton

Pünkösdre megújulhat a kisbattyáni
kereszt és környéke

A szilvási SPAR áruház parkolási lehetőséget biztosít a területen lakóknak

A bokros részek megszüntetésével növelték a közbiztonságot, és számos kilátási pontot helyreállítottak, így láthatóvá vált a belváros teljes panorámája.

A víztorony melletti kerti út egy hosszabb részén
kijavították az úthibákat, valamint teljes szélességében felületzárást kapott ez a szakasz.

Május végére a Német Nemzetiségi Önkormányzat
által megnyert 8,5 milliós támogatásból újulhat
meg a kereszt és környéke.

A városvezetés egyeztetései után a cég engedélyezte
a parkoló használatát éjszaka – az üzlet zárásától
nyitásáig – az ott élők számára.

SIKERESEK VOLTAK A LICITELJÁRÁSOK A NAGYRÉT UTCAI
TELKEKRE

egy szabad teleknek nincs még gazdája.
– Úgy gondolom, hogy a komlói és Komló környéki vállalkozók látnak fantáziát
a helyi befektetésekben, ami számunkra
nagyon fontos. Az ide települő vállalkozók
szerint is Komló egy fejlődő európai kisváros, ahol érdemes munkahelyeket teremteni, ezért a jövő biztató.
A Határ úton van még pár telek, de sajnos azon felül nincs több előkészített közművesített telek a tulajdonunkban. A város domborzati viszonyai miatt a további
munkahelyteremtő lehetőségek Pécsen és
a környező településeken valósulhatnak
meg.
2010-ben megfogalmaztunk egy 700-1000
fő körüli foglalkoztatási lehetőség kialakítását a Nagyrét, illetve Határ utcákban. A
börtön ebben 250 fő körüli nagyságrenddel
szerepelt, ami mára meghiúsult, de a többi
a tervek szerint alakul.
Többek között faipari munkákkal, szállítással, betonelemgyártással foglalkozó
vállalkozások települnek a területre, de
vannak akik raktározási célokra használják majd az ingatlanokat – mondta el a
polgármester.

FOLYTATÓDIK A FÜRDŐÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSE

Az épületet vállalkozók veszik igénybe, ezért hatósági követelményeknek kell
megfelelni, úgy mint a füstmentes lépcsőház kiépítése, tűzjelző rendszer kialakítása.
Ahhoz, hogy értékesíteni tudjuk ezeket az ingatlanokat, szükség van liftakna
építésére és a hozzá kapcsolódó építészeti
munkálatok elvégzésére. A lift gépészetét
az egyik ide települni szándékozó vállalkozó vállalta.
Az 57 millió forint ezekre a munkálatokra elég, sajnos nem tartalmazza az épület környékének rendbetételét. Ezeknek
a munkáknak az elvégzéséhez szükséges
forrásokat még elő kell teremteni.
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A második forduló után csupán egy telek maradt gazdátlanul a 11 meghirdetett közül.

A legnagyobb probléma országszerte és
városi szinten is a foglalkoztatás területén
jelentkezik, ezt enyhítheti a Nagyrét utcában történt beruházás.
A városvezetés 2010-ben megfogalmazott
egy olyan fejlesztési projektet, ahol megfelelő infrastrukturális hátteret biztosít
vállalkozók számára, hogy munkahelyeket
hozzanak létre városunkban.
– Az önkormányzat nem tud munkahelyeket teremteni, de a feltételeket tudja
biztosítani – mondta el Polics József polgármester.
A Nagyrét utcában a beruházások a végéhez közelednek, ezért meghirdették az út
mellett kialakított ingatlanokat licitre. Tizenegy darab 4000 négyzetméteres ingatlan található a területen, jelenleg csupán

OLTAKOZÁSRA BUZDÍT A VÁROS POLGÁRMESTERE

2021. április 12. KN

Az oltásra történő regisztrációra és az
oltás felvételére kéri a polgármester a
város lakosságát.

– Nagyon nehéz helyzetben vagyunk még
mindig a járvány miatt, de mi magunk tudunk tenni a legtöbbet azért, hogy a normális élet visszatérjen a családon belül, a
közösségekben, a városban és az országban
is – mondta Polics József.

TESTÜLETI HATÁROZATOK A
VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
2021. április 6. KN

Folytatjuk a képviselő-testületi döntések rövid bemutatását, amelyeket a polgármester a veszélyhelyzetben a testület
nevében hozott meg.
38/2021.: Jóváhagyták a Pécsi Egyházmegyével, mint a Komlói Kodály Zoltán
Ének-zenei Katolikus Általános Iskola
és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodájának fenntartójával 2021. szeptember 1-től
2026. augusztus 31-ig terjedő köznevelési
szerződést.
39/2021.: Elfogadták a módosított Közbeszerzési Szabályzatot.
40/2021.: Az önkormányzat jóváhagyta a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulási Tanács határozatainak tervezetét.
41/2021.: A volt vásártér zöldhulladék
udvarként működő területét érintő rendezési terv módosítása – kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítása. A polgármester a

– Ezt csak akkor fogjuk elérni, ha megfelelő számban veszünk részt az oltásokon,
ezzel felelősséget vállalunk magunkért és
környezetünkért.
Arra biztatok mindenkit, hogy regisztráljon a vakcinára, én is túl vagyok mindkét
oltáson – fejtette ki a polgármester.
Arra kérem a civil szervezeteket, politikai pártokat, közösségeket, hogy a saját
tagjaik körében osszák meg ezeket az információkat, hogy együtt azon legyünk,
hogy minél előbb visszatérjen a normális
élet városunkba – zárta felhívását.
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módosításhoz szükséges tervezési munka
megrendelésére 450 ezer Ft forrást biztosít
a 2021. évi költségvetés terhére.
42/2021.: Jóváhagyta a Komlói Szennyvíztelepen az iszapkezelés során keletkezett biogáz hasznosítás hatékonyságának
javítása érdekében pályázat benyújtását. A
beruházás teljes bekerülési költsége nettó 36 millió Ft, melyhez az önkormányzat
nettó 10.8 millió Ft saját forrást biztosít.
43/2021.: Az önkormányzat 10 millió forint összköltségű pályázatot nyújt be a
2021. év Országos Bringapark Programra
erdei kerékpáros egynyomos pálya megvalósítására. Sikeres pályázat esetén a város
a beruházási költség 50%-ára, de legfeljebb
5 millió forintig saját forrást biztosít.
44/2021.: Az Anderson Group Hungary
Kft. bérleti szerződését a Komló, Tompa
M. u. 12. szám alatti ingatlanra a jelenlegi
veszélyhelyzet megszüntetését követő 60.
napig meghosszabbította.
45/2021.: A Nagyrét utcai beruházáshoz
kapcsolódó marketing feladatok ellátására
beszerzési eljárás megindítása.
46/2021.: Az önkormányzat úgy dönt,

hogy megbízza Csöbör Barbarát 2021.
március 1-től 2026. február 28-ig, 5 évre
szóló határozott időtartamra a Gazdasági
Ellátó Szervezet gazdasági vezetői teendőinek ellátásával.
47/2021.: A 2021. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása.
48/2021.: A Nagyszántó u. 3-ban található önkormányzati lakás pályázaton történő
meghirdetése.
49/2021.: A 3,5 milliárdos fejlesztésekhez
kapcsolódó nyilvánosság biztosítására a
HegyhátMédia Kft. adta a legalacsonyabb
ajánlatot. A műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások
nyertesei: Bétai elkerülő út - Szakács Béla
ev., a Kisbattyáni út felújítása - AQUAVIA Kft., a Kaptár program megvalósítása
- Beckra-Center Bt, a Városi Könyvtár és
Muzeális Gyűjtemény látogatóközpont fejlesztése - Schmidt Ferenc ev..
50/2021.: Az önkormányzat elfogadja a
Települési Értéktár Bizottságnak a Működési Szabályzatát.
51/2021.: Az önkormányzat hozzájárul a
Gizella u. 1. sz. alatti beépítetlen terület

A volt fürdőépület pályázati forrásokból
nem megvalósítható felújítási munkáihoz 57 millió forintos forrást biztosít az
önkormányzat.
– A pályázatunk egy alap energetikai korszerűsítésről szól, amely a hőszigetelést,
nyílászárók cseréjét, fűtéskorszerűsítést, a
lépcsőház burkolását és festését, valamint
a részleges akadálymentesítést foglalja
magába – mondta Polics József az Altáró
utca 2. szám alatt folyó beruházásokról.

felének elajándékozásához.
52/2021.: Az önkormányzat az FQ Plusz
Kft. telek-kiegészítési kérelmére 700 m2
nagyságú területet értékesít a Kaszárnya-patak melletti tulajdonából.
53/2021.: Az önkormányzat meghirdet
egy 1,4 ha nagyságú, „legelő” művelési ágú
ingatlant liciteljárás útján történő értékesítésre.
54/2021.: Az önkormányzat kérelemre értékesíti két ingatlanból leválasztott területét (510 és 1120 m2).
55/2021.: Az önkormányzat garázsépítés
céljára liciten történő értékesítésre meghirdetett egy 250 m2 nagyságú beépítetlen
terület, nettó 1 millió forintért.
56/2021.: Az önkormányzat Polics József
polgármestert választotta meg térségi képviselőnek a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumi
Tagi Tanácsában a Komló és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletére.
A részletes határozatok az önkormányzat
weboldalán olvashatóak: komloonk.hu/testulet-hatarozatok-2021.
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ÚJ PLÉBÁNOS KOMLÓN
2021. április 12. KN

Megkezdte szolgálatát Komló új plébánosa, Dallos Tamás atya, aki a közelmúltban elhunyt Hamzau Relu komlói
plébános utódjául érkezett városunkba.

– A járványhelyzet nagyon megnehezíti
a személyes találkozást és bemutatkozást,
ezért óriási lehetőség számomra, hogy a
médián keresztül is megtehetem – mondta
Dallos Tamás, az új katolikus plébános.
A 32 éves pécsi születésű atya életútjáról mesélve elmondta, hogy érettségi után
szemináriumba jelentkezett, melynek első
évét Pécsen, a további éveket pedig az
esztergomi papnevelő intézetben töltötte.
2013-ban szentelte pappá Udvardy György
püspök úr.
Az első kápláni éveket Pécsen, majd Mohácson töltötte, ezután központi szolgálatot látott el a Pécsi Egyházmegye Püspöki
Hivatalában egyházmegyei jegyzőként és
püspöki szertartóként. Idén március harmadikától pedig nagy örömmel fogadta el
a helyi lelkipásztori megbízatást.
– Nagyon örülök, hogy a lelkipásztorko-

www.komlomedia.hu
dásnak erre az igazi területére visszatérhetek. Nagyon nagy nyitottságot tapasztalok
itt az emberek részéről. Hivatalos látogatásaim között elsőként szerepelt a katolikus iskola, illetve az óvoda, hogy tisztázhassuk azokat a pontokat, ahol a plébánia
és a nevelési intézmények a legszorosabban tudnak együttműködni a gyerekek és
a családok érdekében. Szeptembertől több
osztályban fogom átvenni a hitoktatást,
melyet korábbi szolgálati helyeimen is szeretettel végeztem, és rendelkezésre állok a
pedagógusok és a szülők számára is.
A hitélettel kapcsolatban az atya elmondta, az öregek kezében van a bölcsesség, a fiatalok kezében viszont ott van a jövő, ezért
tartja fontosnak hogy a lelkipásztorkodás
során a fiatalokat figyelemmel tudja kísérni, segíteni őket a hit útján.
– A hit mindannyiunk számára ajándék,
én vagyok a legnagyobb felelőse, hogy ezt
az ajándékot a fiatalok kibonthassák.
Az első szentmisén elmondta híveinek,
hogy nyugodtan szólítsák meg, ha találkoznak, hiszen még rengeteg az ismeretlen
arc, maszkban pedig még nehezebb a felismerés.

SOK ÚJDONSÁGGAL VÁRJA A
MINI ZOO A LÁTOGATÓKAT A
NYITÁSKOR
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A komlói állatkert is nehéz helyzetbe
került a hosszan tartó bezártság miatt,
de rendületlenül készülnek a nyitásra.
Terveikről és mindennapjaikról beszélt
Faragó Endre igazgató.

– Igyekszünk kihasználni a holt időszakot, fejlesztünk, élőhelyeket építünk, látogatóinknak büfét tervezünk, és bővítjük az
állatkert ingyenes, eddig zsúfolt parkolóhelyeit. Ha valakinek van a tulajdonában
építkezés alkalmával feleslegessé vált föld,
azt szívesen fogadnánk a parkoló építéséhez – kérte az ügyvezető igazgató.
A Mini ZOO-nak alapítványa is van, mely
szorosan összefonódik az állatkerttel. Az
állatkert profilja mellett menhelyként is
működik, számtalan beteg állatot karol fel
és gyógyíttat, etet, nevel, gondoz alapítványi pénzből. Nemsokára engedik szabadon
az átteleltetett sünöket, nemrég érkeztek
elárvult vörös mókusok, akik gondozásra
szorulnak. A jó idő beálltával Töki a kismalac is kiköltözött párjához Lucához az
udvarra. Megérkezett Belgiumból Fibike,
az új alpaka, őt Börni várta már társnak, a
szoktatás után.

KOMLÓI ALKOTÓK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA A KÖNYVTÁR
2021. április 20. KN

A XV. Komlói alkotók kiállítására várja
a jelentkezőket a József Attila Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény.
A Komló város 70. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő XV. Komlói
alkotók kiállítására várja a komlói, vagy
komlói kötődésű amatőr és profi alkotók
jelentkezését a Városi Könyvtár.
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KÉZILABDA NB-I.: SIMÁN
VERTÜK A RIVÁLIS DABAST

2021. április 10. Sport36-Komló

Gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott
kézilabdacsapatunk a rivális Dabas ellen.
A szellemes támadásoknak, a kőkemény
védekezésnek két pont lett a jutalma.
Együttesünk győzelmével – megelőzve a
„kis” Veszprém és a Budakalász csapatát a tabellán feljött a 9. helyre.
K&H Kézilabda Liga 8. forduló:

Sport36-Komló – Dabasi KC VSE 28:19
(15-7)

Komló, Városi Sportközpont, zárt kapuk
mögött. Vezette: Medve, Südi.
Tomori Győző, a Dabas vezetőedzője: „Az
első 10 percben olyan rövidzárlatunk volt,
amit nem is értek. Igaz az okait tudjuk,
hiszen 9 emberrel játszani ebben az erőltetett menetben, magával hozza, hogy fáradt már mindenki. Abban bízom, hogy jókor jött még ez a pofon, és a további fontos
meccseken, ahol pontokat kell szereznünk
összeszedjük elsősorban a fejünket és az
„arcunkat”. Gratulálok a Komlónak, magabiztosan behúzta a meccset, teljesen megérdemelt győzelem volt!”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezetőedzője: „Szerdán a hullám alján ültem, ezt
csak azért jegyzem meg, mert láthatjuk,
hogy minden előfordulhat ebben a bajnokságban. A szerdai meccsből tanulva jóval
határozottabban kezdtük a mérkőzést.
Nem szabadott azt a hibát elkövetni, hogy
a Dabas kezdje jól a meccset, és ne úgy
alakuljon a mérkőzés, ahogy szeretnénk.
Befolyásolta a találkozót, hogy határozott
védekezésből tudtunk könnyű gólokat lőni,
jól építettük a támadásokat. Kialakult egy
olyan különbség, amit már könnyebben
tudtunk őrizni. Nem voltunk elégedettek a
szerdai meccsel, de tudtuk, hogy ma nem
hibázhattunk, mert ez egy fontos mérkőzés. Úgy oldottuk meg a feladatot, ahogy
szerettük volna.”
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KIKAPOTT CSAPATUNK A
FRADITÓL

2021. április 17. Sport36-Komló

Az utolsó másodpercig küzdöttünk, de a
Fradi mai extra teljesítményét nem tudtuk
felülmúlni.
Az utolsó 5 percet 5-1-gyel hoztuk, így csak
(némileg hízelgő) kétgólos vereséget szenvedtünk a támadásban és védekezésben is
nagyot játszó Ferencvárostól.
K&H Kézilabda Liga 20. forduló:

Sport36-Komló – Ferencvárosi TC
27:29 (10-15)

Városi Sportközpont, zárt kapuk mögött.
Vezette: Bóna, Földes.
Horváth Attila, az FTC vezetőedzője:
„Amiért jöttünk, véghez vittük. Sokat készültünk a Komlóra, a megbeszélteket
maradéktalanul ki tudtuk vinni a pályára.
Végig vezetve, a játékot uralva, közel tökéletesen játszva nyertünk.”
Kilvinger Bálint, a Komló vezetőedzője:
„Megérdemelten nyert a Ferencváros, gratulálok az ellenfélnek. A Ferencváros beálló körüli játékával nem tudtunk érdemben
mit kezdeni. Ezt nagyon jól használták ki,
ez volt leginkább döntő a mérkőzésen. Küzdöttünk végig, hogy szorosabb legyen az
eredmény, de ma pontatlanabbak és tompábbak voltunk, mint szabad.”

ELHOZTUK A KÉT PONTOT
DABASRÓL

2021. április 21. Sport36-Komló

Késő estébe nyúló mérkőzésen fontos bajnoki pontokat hoztunk Dabasról.
K&H Kézilabda Liga 21. forduló:

Dabasi KC VSE – Sport36-Komló 24:26
(11:11)

Dabas, OBO Aréna, zárt kapuk mögött.
Vezette: Felhő, Öcsi.
Kilvinger Bálint: „Kalandos utazás után
mindent megtettünk a győzelemért, és ez
sikerült is. Gratulálok a csapatomnak!”

Közéleti hírek
– Úgy érzem, kötelességünk segíteni a lakosságnak és a hazai állatfaunának a mentésben. Aki repatriálható, az visszakerül a
természetbe, aki pedig képtelen az önálló
életre, természetesen élőhelyeket kell építeni, biztosítani számukra, ahol kényelemben, méltó körülmények között élhetnek.
Az alapítványi pénzből előadásokat tervezünk felnőtteknek és gyerekeknek, ha
látogatható lesz az állatkert.
– Szeretném megköszönni a civilek, barátok és ismerősök rengeteg támogatását,
nem vagyunk magunkra hagyva, szinte kérés nélkül támogatják az alapítvány munkáját. Ezek a pénzek jó helyre kerülnek, a
természet és az állatok védelmét szolgálják, a támogatást igyekszünk meghálálni.
A bezárás ezeket az intézményeket régóta
érinti, nehéz helyzetben vannak az állatkertek, vadasparkok, állatsimogatók. Rengeteg a bevételkiesés, magas fenntartási
költségek mellett továbbra is etetni, gondozni, gyógyítani kell a hasonló helyeken
élő állatokat, jórészt saját tartalékokból és
nagylelkű adományozók segítségével.
A hosszú ideje húzódó járványhelyzet
nem csak anyagilag, hanem mentálisan
is megterheli az embereket, ezért ezek az
állatkertek tökéletes gyógyírként szolgálhatnak, elterelik a gondokról a figyelmet.
Nagyon jó lenne, ha bizonyos keretek között kinyithatnának ezek az intézmények.
A korábbi évekhez hasonlóan a kiállítás
idén is szeptember elején kerül megrendezésre a Komlói Bányásznapok keretén
belül.

Az alkotók jelentkezését a komloikonyvtar@
gmail.com e-mail-címre várják.
A bemutatni kívánt műveket 2021. augusztus 19-ig lehet leadni az intézményben.

Sporthírek

ASZTALITENISZ: HÁROM
PONT MISKOLCRÓL

LABDARÚGÁS: DÖNTETLEN A
SZEDERKÉNNYEL

Idegenben szerezte kilencedik győzelmét
extraligás asztalitenisz-csapatunk.
Másodszor győzte le a DVTK-t a Bányász a
jelenleg zajló bajnoki sorozatban.
A borsodi találkozón párosunk adta meg
az alaphangot. A Sabján Gergely – Németh
János összetételű duónk nagy csatában,
3-2-re verte korábbi játékosunkkal, Terék
Norberttel kiálló diósgyőri kettőst.
Mint kiderült, ez döntött a találkozón. Az
egyéni párharcok során ugyanis megosztoztak a pontokon a csapatok. Ebben a szakaszban Sabján két, Németh egy meccset
tudott hozni.
Extraliga 17. forduló:

Két pontot benn hagyott a zsákban labdarúgócsapatunk. Igaz, gólt sem kaptunk, de
nem is lőttünk a tabella hátsó régiójához
tartozó Szederkénynek.
Megye I. osztály 21. forduló:

2021. április 18. Hiegl Zsolt

DVTK – Komlói Bányász 3:4

Pontszerzők: Terék 1, Kővári 1, Bari 1, illetve Sabján 2, Németh 1, Sabján Gergely
– Németh János 1.

KIHASZNÁLJA A KÉNYSZERSZÜNETET A KBHE
2021. április 18. KN

Megfelelő távolságtartás mellett megengedett most is a horgászat.
Április 30-ig tilalom van a ragadozó halak
kifogására, ezeknek a pergetése, és kishallal való kifogása tilos. Március elején
telepítettek a tavakba összesen húsz mázsa halat, ebből tíz mázsa került a Pölöskei
tóba, négy mázsa a Sikondai kis tóba, hat
pedig a nagyba. A 125 kiló egynyaras süllő
pedig a Pölöskei tóba került.
– Az egyesület három tagja pontybölcsőket
gyártott, ezeket is kihelyeztük a partra.
Idén is szeretnénk megrendezni azt a 1011 hagyományos versenyt, – többek között
gyermekeknek, felnőtt háziversenyt, harcsafogót – melyeket sokan látogatnak –
mondta el Bugyi Sándor, a Komlói Bányász
Horgászegyesület elnöke.

2021. április 11. Hiegl Zsolt

Komlói Bányász – Szederkény 0:0

Vezette: Albert Gábor (Horváth Gergely és
Pór Gábor).

NEM SZÜLETETT
MEGLEPETÉS MOHÁCSON

2021. április 18. Hiegl Zsolt

Három góllal kapott ki labdarúgócsapatunk a Mohács otthonában. Tóth Máté
edző különböző okok miatt hét játékosára
nem számíthatott a listavezető ellen.
A bajnoki címre bejelentkezett Mohács
otthonában léptek pályára labdarúgóink.
A találkozó gyors hazai góllal indult, de a
Mohács csak a mérkőzés végén – a 85. és
a 91. percben szerzett találatokkal – tudta
biztossá tenni győzelmét.
Megye I. osztály 22. forduló:

Mohács – Komlói Bányász 3:0 (1-0)

Mohács, zárt kapuk mögött.
Vezette: Horváth Gy. (Gyenis, Karcagi).
Gólszerzők: Péter (3.p), Müllerlei (85.p),
Zsifkovics (91.p).
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