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HATÁROZATDÖMPING A  
NYÁRI SZÜNET UTÁN
2020. szeptember 24. KN

A hosszúra nyúlt nyári szünet utáni első 
ülésén a komlói képviselő-testület 35 
napirendi pontban hozott döntést.

A képviselők kérdéseire Polics József pol-
gármester és Kispál László alpolgármester 
válaszolt. 

Kispál László alpolgármester arról adott 
tájékoztatást, hogy változások várhatók 
2021-től a pihenőpark üzemeltetésében. 
Az eddigi üzemeltető jól karban tartotta a 
parkot, de december 31-én szerződése le-
jár. Az új pályázat kiírásakor már a változó 
idők kihívásaira is figyelemmel kell lennie 
az önkormányzatnak; a jövőben nem csak 
kiadásként, hanem bevételi forrásként te-
kintenének a nagy értékű ingatlanra. Kö-
rültekintően eljárva, figyelembe véve az 
eddigi használók, az óvodák, iskolák, civil 
szervezetek igényeit. 

A 2022-ben 100 éves Komlói Bányász 
sportklub centenáriumát ünnepségsoro-
zattal szeretnék méltón megünnepelni a 
városban, amihez anyagi forrásokat kell 
találni. Ehhez a stratégiát már kidolgoz-
ták, a megvalósításra a hátralévő két év 
áll rendelkezésre. Összehasonlításként: 
Pécsett közel 27 millió forintból tették em-
lékezetessé a PVSK százéves évfordulóját 
– adott betekintést az előkészületekbe Kis-
pál László. 

Továbbra is óriási problémát jelentenek 
az erdőkből kiszoruló vaddisznók. A város 
külső, gondozatlan területeinek csökkenté-
sével a vaddisznók más és más területen 
bukkannak fel, riadalmat és károkat okoz-
va. Kispál László alpolgármester amondó, 
hogy az önkormányzat lehetőségei egyre 
szűkülnek. Az Arborétumot és a kiskerte-
ket – ahol a vaddisznók legutóbb is megje-
lentek – nem lehet kiirtani, elképzelhető, 
hogy csak a kilövés lehet a megoldás a túl-
szaporodásra, ehhez kérik a vadásztársa-
ság véleményét és segítségét. 

Hamarosan a testület elé kerül a nép-
konyha kérdése, amely egytálételt biztosí-
tana rászorulóknak. Ilyen már működik az 
ország több településén. A Magyar Pünkös-
di Egyház képviselőivel megtörtént a kap-
csolatfelvétel, helyszíni szemlét tartottak 
a városban, de a döntéshez szükség van a 
testület hozzájárulására. Az önkormány-
zat kikérte a kormányhivatal véleményét 
is, ennek ismeretében folytatják az egyez-
tetést az egyházzal. 

A buszpályaudvar és a fürdőépület beru-
házásával kapcsolatban a kormányülésen 
elfogadták az önkormányzatunk által kért 
215 milliós buszpályaudvaros kiegészítést 
és a fürdőépület 75 millió forintos plusztá-
mogatását. Továbbá belügyminiszteri dön-
tés értelmében 40 milliós támogatást kap 
Komló az Alkotmány utcai út felújítására.

KOMLÓI NAPLÓ: MEGÚJULT 
TARTALOMMAL ÉS KÜLSŐVEL 
2020. október 1. Magyar Ferenc
A képviselő-testület 2020. július 16-i 
ülésén határozott arról, hogy a koráb-
ban „Jó szerencsét” néven kiadott kiad-
vány helyett a továbbiakban a „Komlói 
Napló” látja el a városlakók nyomtatott 
formában történő tájékoztatását.

Tudjuk, hogy már régen szeretnének az 
olvasók egy olyan helyi újságot forgatni a 
kezükben, amiben megtalálják a számuk-
ra fontos, érdekes információkat a szűkebb 
térségünkről. Az újság kéthetente ebben a 
hirdetőújságban kap helyet.

Komló Város Önkormányzata a szerződé-
sében szoros kereteket adott a leendő tar-
talmaknak, ennek ellenére mi a városla-
kók újságját szeretnénk szerkeszteni. Egy 
olyan újságot eljuttatni kéthetente a kom-

ISMÉT IDŐSZERŰ A RÓKAIM-
MUNIZÁLÁS
2020. szeptember 18. Nébih

Felújították az egykori Kossuth-fürdő 
épületét

Megújult a Petőfi tér Komlón - átad-
ták Kökönyös felújított központját 

Elbontották a szögállomás épületét a 
Juhász Gyula utca végén

Váratlan problémák lassítják a buszál-
lomás építését

A közel 400 millió forintos beruházás után a rend-
be hozott épület helyi vállalkozások inkubátorhá-
zaként fog működni.

A „Zöld Város kialakítása” pályázat keretében 
majdnem 580 millió forint támogatásból újult meg 
a tér és környéke.

A barnamezős beruházás során az önkormányzat 
rehabilitálja az utolsó, a tulajdonában lévő bányát 
korábban kiszolgáló épületegységet és környezetét.

Polics József polgármester reméli, hogy a felmerülő 
akadályok nem befolyásolják a tervezett átadás 
időpontját.

lói lakókhoz, ami politikailag független, 
csak Önökért íródott az Önök érdekében.

Mi tavasszal 8 oldal terjedelemben gon-
dolkoztunk, most egyelőre ennek a felére 
kaptunk megbízást. A szerződési megkö-
tések szerint egy informális – talán kicsit 
száraz – újságot fognak kapni 2021 ápri-
lisáig. A Komlói Napló háromnegyedének 
a közélettel, egynegyedének sporttal kell 
foglalkoznia.

Szeretnénk, ha ez az újság Komló város 
lakóinak az újságja lenne, azért is mert 
közpénzből fizeti a város. Amennyiben va-
lakinek fontos információja van, vagy kö-
zérdeklődésre számot tartó beszámolója, 
története, az bátran keressen meg bennün-
ket szerkesztőségünkben (Baranya Tele-
vízió, Komló, Kossuth L. u. 121. – a TES-
CO-val szemben), vagy egyszerűen írjon a 
komloinaplo@gmail.com e-mail-címre.

A közös jövő reményében üdvözli Önöket!
Magyar Ferenc – felelős szerkesztő

Idén ősszel is sor kerül hazánkban a 
rókák veszettség elleni vakcinázására, 
amelyhez kapcsolódóan ezúttal is eb-
zárlat és legeltetési tilalom lép életbe az 
érintett térségekben. 

A csalétkek repülőgépes kihelyezése 
2020. október 3–18. között zajlik majd a 
déli és keleti megyékben.

A rendszeres rókavakcinázás eredménye-
képpen hazánkban évek óta nem fordult 
elő veszettség. 

A vakcinázási kampányról szóló részletes 
tájékoztatást az önkormányzatok hirdető-
tábláin függesztik ki, míg a külterületeken 
plakátok figyelmeztetik a kirándulókat. 
Baranyában a rókák immunizálása ok-
tóber 7–10. között zajlik, az ebzárlat és 
a legeltetési tilalom pedig október 7-től 
27-ig tart.

ÚJ KIÁLLÍTÓTEREM VÁRJA A KREATÍV IPAR SZEREPLŐIT
2020. szeptember 3. KN
Kreatív ipari filmfesztivállal fejeződött 
be a három éve tartó, a kulturális örök-
ség revitalizációját megcélzó CE1013 
REFREsh nevű nemzetközi pályázat.

Kolmó Város Önkormányzata öt ország-
ból kilenc partnerrel 2017-ben megkezdett 
egy CE Interreg pályázatot, REFREsh 
címmel, amelynek célja a vidéki ipari örök-
ségek revitalizációja volt.

Idén elkezdődött a pályázat utolsó és 
egyúttal legizgalmasabb szakasza, mely-
ben a pályázat költségátcsoportosítási 
kérelemének jóváhagyása után lehetővé 
vált a József Attila Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteményben megkezdett beruházással 
kapcsolatos belső munkálatok befejezése, a 
kiállítótér berendezése.

Az erre kiírt pályázatot megnyerő Art-In-
nova legyártotta a kiállítóterem egyedi bú-
torait (tároló- és kiállítószekrények, aszta-
lok, székek). 

A terem berendezése után el kellett vol-
na kezdődnie az első Pilot Action (kísérleti 
tevékenység) lebonyolításának, azonban a 
koronavírus-járvány miatti korlátozások 
ezt meghiúsították. 

Mivel eredeti formájában látogatókkal 
már nem lehetett megrendezni a Nem-
zetközi fotókiállítást, ezért az virtuális 
formában lett megtartva, melyet az erre 
kiírt pályázat nyertese, a Komló Média 
filmre rögzített, majd online formában tett 
elérhetővé a közönség számára. Az erről 
készült videó megtekinthető a YouTube vi-
deómegosztón.

Ezután a második Pilot Action – a kéz-
művesipari kiállítás következett, amely-
nek végső határideje július vége volt. Erről 
is készült egy videós összeállítás, amit a 
fotókiállításhoz hasonló módon a Youtube 
videómegosztón lehet megnézni. A kiállí-
táson fazekas, bőrdíszműves, lószőrékszer-
készítő, mézeskalácskészítő egyaránt be-
mutathatta termékeit az új kiállítótérben.

Az utolsó Pilot Action egy filmbemutató 
volt, ahol a kreatív iparhoz tartozó szak-
mákról szóló filmek kerültek bemutatásra. 
A rendezvény szeptember 2-án önálló prog-
ramként került megrendezésre a József 
Attila Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
kiállítótermében.

Még ebben a hónapben elkészül a projek-
tet bemutató angol nyelvű brosúra is.

OKTÓBER TIZEDIKÉIG LÁTHA-
TÓ ÁRGYELÁN GYÖRGY FOTÓ- 
MŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
2020. szeptember 17. KN

Komló másként címmel Árgyelán 
György fotóművész kiállítása nyílt meg 
szeptember 17-én a József Attila Könyv-
tár és Muzeális Gyűjtemény újonnan 
átadott kiállítótermében.

A fotókiállítás megnyitóján Steinerbrun-
ner Győzőné intézményvezető kiállítást 
bevezető gondolatai között a fotóst méltat-
ta, aki egyedi látásmóddal tárta fel Komló 
ismerős, de egyben ismeretlen arcát.

A fotóművész jól ismert, sokszor, sokfé-
leképpen feldolgozott komlói látképeket 
bújtatott sajátos digitális köntösbe, amely 
szinte festményekké varázsolta fotóit.

A képek megtekinthetők 2020. október 
10-ig az intézmény nyitvatartási idejében.
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ÁTADTÁK KÖKÖNYÖS  
MEGÚJULT KÖZPONTJÁT
2020. szeptember 10. Hiegl Zsolt
Látványos mazsorett-bemutatóval ad-
ták át rendeltetésének a megújult Petőfi 
teret és a hozzá kapcsolódó területrésze-
ket.

A megnyitó ünnepségen dr. Hoppál Péter, 
a térség országgyűlési képviselője arra em-
lékeztetett, hogy a komlói városvezetéssel 
vállvetve, a megyei önkormányzat szak-
mai támogatásával számos pályázatot si-
került elnyerni az utóbbi időszakban. Ezek 
közül a két legjelentősebb a Petőfi tér kör-
nyékének megújítása, valamint az új vá-
sárcsarnok megépítése volt. Hoppál Péter 
kiemelte, Komló irányt mutat abban, hogy 
jó tervezéssel, hatékony lobbival és sikeres 
kivitelezéssel miként újulhat meg egy vá-
ros arculata ilyen rövid idő alatt.

Polics József történelmi pillanatnak ne-
vezte a beruházás átadóünnepségét, amely 
nemcsak a Petőfi teret, hanem a környe-
zetét is érintette. Komló polgármestere 
hangsúlyozta, hogy a beruházás során 

fontos szempont volt mind az autós, mind 
a gyalogos közlekedés biztonságosabbá té-
tele. A tér kialakításánál arra törekedtek, 
hogy valamennyi generáció pihenőhelyet 
találjon benne magának.

Meghatározó eleme a beruházásnak a 
csapadékvíz hasznosítása, amely két föld-
be süllyesztett víztározó jóvoltából Kom-
ló egész növényállományának öntözését 
oldhatja meg. A projekt részeként a szak-
munkásképző intézet előtt jól megvilágí-
tott közösségi terek alakultak ki, valamint 
akadálymentes gyalogátkelők létesültek. A 
megújulás részeként közel 200 új parkoló 
jött létre a Petőfi tér környezetében.

A Móricz Zsigmond és a Mikszáth Kál-
mán utcák között elhelyezkedő, a múltban 
játszótérként funkcionáló zöldterület is 
megújult, ahol egy korszerű, több korosz-
tály számára alkalmas közpark jött létre.

A fejlesztés része volt a sport és szaba-
didős létesítmények energetikai fejleszté-
se és a kapcsolódó területek megújítása. 
Ennek részeként korszerűsödött a Móricz 
Zsigmond utcai teniszpálya épülete.

Az ünnepségen fellépett a Komló Csilla-
gai mazsorettcsoport.

VÍVÁS: 32 KÖZÖTT AZ ORSZÁ-
GOS BAJNOKSÁGON
2020. szeptember 25. Villa Complov SC

BIZONYTALAN A KÉZILABDÁ-
ZÓINK SORSA
2020. szeptember 20. komlosport.hu

Egyelőre csak a Tatabánya és a Balaton-
füred elleni mérkőzése maradt el NBI-es 
csapatunknak koronavírus-érintettség 
miatt, de a csordogáló hírek és a szám-
tan azt mondja, várni kell még Taká-
cséknak a visszatérésre. 

Mint ismert az Eger elleni hazai nyitó-
meccsen együttesünk néhány játékosa 
elkapta a betegséget, azóta gyakorlatilag 
megduplázódott a fertőzöttek száma a csa-
patban. Még lejátszották az Orosháza el-
leni meccsüket, de azt követően már nem 
léphetett pályára Kilvinger Bálint együt-
tese.

A Magyar Kézilabda Szövetség honlapján 
időközben tájékoztató jelent meg a vírus-
sal kapcsolatos protokollról. Ebben az áll, 
hogy akár 4-6 hetet is ki kell hagynia a 
fertőzött játékosoknak ahhoz, hogy újra 
megkezdhessék a munkát. És ez még nem 
jelent automatikus sportorvosi engedélyt a 
folytatásra.

Ennek ismeretében nem csoda, hogy Kil-
vinger Bálint teljes bizonytalanságban éli 
karanténban töltött napjait. Megkeresé-
sünkre nem tudott sok információval szol-
gálni: „Tényleg semmi okosat nem tudok 
mondani. Még azt is csak találgatjuk, hogy 
mennyire terheli meg a sportolók szerveze-
tét a vírus. Nem egyszerű a helyzet.”

Arra a kérdésre, hogy mi várható a követ-
kező hetekben, ugyancsak bizonytalan volt 
Kilvinger Bálint: 

„Mivel még nem tudjuk, hogy mikor jöhe-
tünk ki a karanténból, ezért azt sem látom, 
hogy mikor fogunk először együtt edzeni. 
Az pedig végképp nem tudom megmonda-
ni, hogy mikor fogunk először bajnokit ját-
szani” – zárta a fiatal mester.
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HAMAROSAN INDULHAT AZ 
ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY
2020. szeptember 24. KN

Régóta folyik a harc a régen legsikere-
sebben működő atlétikai szakosztály 
újraindításáért. 

A múltban számos tehetség került ki a 
komlói atlétika „műhelyéből”, akik nem-
csak megyei, hanem országos, és páran 
világszinten is öregbítették városunk hír-
nevét. 

Czukor Zoltán vezetésével ismét le-
hetőség nyílik gyermekeink számára, hogy 
a méltán népszerű labdás sportágak mel-
lett a „sportok királynőjének” nevezett at-
létikát válasszák. 

Kispál László a sportért felelős képviselő 
terve, hogy legalább az alapsportágak je-
len legyenek városunk életében. Az atléti-
ka szakosztály számára még nem adottak 
a feltételek, a területen lényeges fejleszté-
sek várhatóak.

Mindezek mellett a KBSK közelgő száz 
éves jubileumát is méltó körülmények kö-
zött szeretnék megünnepelni.

A szakosztály a KBSK folyamatosan fel-
újított helyszínén fog működni.

FEHÉRVÁRRA KERÜLT A 
KASZT FŐDÍJA

2020. szeptember 18. KN

Myllyäho - Nagy Judit Pánik című 
előadása nyerte meg a hatodik Komlói 
Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) 
fődíját, melyet a mecseki városban tar-
tott négynapos találkozó vasárnapi zá-
rásakor adtak át.

Az augusztus 20. és 23. közötti fesztivá-
lon mintegy száz színjátszó vendégeske-
dett. A járványhelyzet és a határátlépési 
szabályozások miatt idén a házigazdákkal 
együtt hat csoport szerepelt a versenyprog-
ramban. Érkeztek színjátszók Pellérdről, 
Székesfehérvárról, Körmendről, Kaposvár-
ról, Lendváról.

A zsűriben helyet foglalt Pataki András 
Jászai-díjas rendező, a fesztivál igazgatója, 
Németh Ákos József Attila-díjas drámaíró, 
Regős János rendező, a Magyar Szín-Já-
tékos szövetség elnöke és Lucie Málková 
cseh rendező. 

Pataki András fesztiváligazgató a zá-
róeseményen kiemelte, a kultúra diadala 
az, hogy a nehéz körülmények ellenére 
megtarthatták ezt a fesztivált, s színházi 
előadásokat rendezhettek. Minden bizton-
sági előírást, szabályt betartottak. A kö-
zönség együttműködően, nagyon fegyelme-
zetten vett részt az eseményeken. A négy 
nap alatt összesen mintegy 2500 nézőt fo-
gadtak az egész rendezvényen, ebből a ver-
senyre nevezett darabokat megközelítően 
ezren látták.

CLASSIKO - KLASSZIKUS 
ZENÉSZEK KOMLÓN

A komolyzene elszármazott és Komlón 
élő tehetségei találkoztak hagyomány-
teremtő koncerten a Bécsben élő Fuchs 
Diána zongoraművész ötletére, aki 
maga is fellépett a Színház- és Hangver-
senyteremben tartott koncerten. 

A hagyományteremtő céllal létrehozott 
koncertsorozat első előadásán egyetemi 
hallgatók, már befutott művészek és a Kö-
könyösi Gimnázium Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskolájának kiemelkedő te-
hetségei voltak a fellépők.

Mivel a szereplők fele már nem Kom-
lón él, ezért hívták életre a ClassiKo-t 
Jurinovits Miklóssal és Jégl Zoltánnal, 
A „ClassiKo – klasszikus zenészek  
Komlón”, a ClassiKo csoport és a Tisztelet 
Komlónak Egyesület közös rendezésű ese-
ménye. 

NEGYEDSZER IS HÉT DOMB 
FILMFESZTIVÁL
2020. október 1. KN
Negyedszer is megrendezésre kerül a 
Hét Domb Filmfesztivál, melyet idén a 
járványhelyzetre való tekintettel online 
tekinthet meg a közönség.

Az EMMI kiemelt fontosságú esemény-
ként idén is támogatásban részesítette a 
filmfesztivált, amelynek fődíját, 500 ezer 
forintot, a város képviselő-testülete bizto-
sítja, a közönségdíjat pedig a Hauni Hun-
gária Gépgyártó Kft. támogatta.

A filmfesztivál filmjeit élő közvetítésben 
a hetdombfilmfesztival.hu weboldalon lát-
hatja a közönség október 5-11-éig. A vetíté-
sek délelőtt 9-12 óráig, majd délután 15-21 
óráig tartanak. A díjátadót pedig október 
10-én 14 órakor közvetítik az online felü-
leten.

A részletes programokat a filmfesztivál 
honlapján, a hetdombfilmfesztival.hu olda-
lon találhatják meg az érdeklődők.

2020. augusztus 24. Varga Róbert

A 32-es táblára jutás volt a legjobb ered-
mény a Villa Complov SC vívóitól, a 
júniusról elhalasztott, a legfiatalabb 
korosztályokat felvonultató párbajtőr 
országos bajnokságokon, amelyeket Ba-
latonfüreden rendeztek az elmúlt héten.

A gyermek (U13) fiúknál Végh Marcell a 
csoportkörben hat asszójának felét meg-
nyerte, majd két, 15-11-es eredményű 
mérkőzést vívott. Az elsőt ilyen arányban 
nyerte meg, a másodikat ilyen arányban 
vesztette el, így a 29. helyen végzett a 76 
fős viadalon.

Az újonc (U14) fiúknál mind Szabó Bene-
dek (a képen háttal) mind Rózsa Richárd 
„későn ébredtek” a csoportkörben, így előb-

bi kettő, utóbbi egy győzelemmel jutott on-
nan tovább, amely tény a táblán erős el-
lenfelet ígért. 

Így is lett, Szabó 15-6, Rózsa 15-2 arány-
ban maradt alul, így előbbi az 54., utóbbi 
a 63. helyen végzett a 77 fős mezőnyben.

Az újonc lányoknál az épp egy éve vívó 
Gál Hanna rossz napot fogott ki, nem si-
került asszót nyernie, így mindössze két 
embert előzött meg a 65 fős versenyen.

Az újonc fiúk csapatversenyén 13 együt-
tes mérette meg magát, köztük a Villa 
Complov SC Rózsa-Szabó-Végh összeté-
telű csapata. A fiúk a 16-os táblán össze-
szedetten vívtak, de a jobb erőkből álló 
Vasas ellen ez csak egy 45-31 arányú vere-
ségre volt elég. A két helyosztó mérkőzésen 
viszont már több porszem került a gépezet-
be, így a Békessy Debrecen elleni 45-36-os 
és az Alba Regia VA elleni 45-29-es vereség 
az utolsó helyet jelentette számukra.  

Csontos Gergely edző-ügyvezető: Kis lé-
pésekkel haladnak előre a komlói vívók. 
Tavaly a különböző fegyvernemekben és 
korosztályokban öt OB-indulónk volt, akik 
mind a csoportkörben búcsúztak a további 
küzdelmektől. Idén egy ilyen vívónk akadt, 
ketten az első egyenes kieséses asszóban 
maradtak alul, ketten pedig még innen is 
továbbmentek. További pozitívum, hogy 
idén korosztályos csapatot is tudtunk kiál-
lítani egy számban.

A járványügyi helyzetre hivatkozva a 
Sportközpontban található uszodát 
a vagyonkezelő és a tulajdonos közös 
döntése alapján október 1-től határo-
zatlan időre bezárják.

A tanuszodát főként használó iskolák a 
járványhelyzet miatt nem veszik igénybe 
az úszásoktatást, ezért döntöttek az intéz-

mény ideiglenes bezárása mellett a fenn-
tartók.

Mayerhoff Attila igazgató elmondta, hogy 
a bezárás a dolgozókat nem érinti, tovább-
ra is állományban maradnak, hogy a sze-
mélyi feltételek adottak legyenek arra az 
esetre, ha a járványügyi helyzet változik és 
az uszoda újra látogathatóvá válik.

A Sportközpont rövid közleménye szerint 
a már megváltott bérletekkel kapcsolato-
san a pénztáros kollégáik adnak tájékoz-
tatást.

BEZÁR A VÁROSI TANUSZODA
2020. szeptember 24. KN


