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RENDKÍVÜLI JOGREND  
LÉPETT ÉLETBE: ELMARADT A 
NOVEMBERI TESTÜLETI ÜLÉS
2020. november 10. KN
A kormány a koronavírus-járvány miatt 
ismét bevezette a rendkívüli jogrendet,  
este 8 óra és reggel 5 óra között pedig 
kijárási korlátozást léptetett életbe.

A rendkívüli jogrend bejelentésével kap-
csolatosan városunk polgármestere rende-
letet hozott Komló Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének szervezetét és mű-
ködését érintő veszélyhelyzeti szabályo-
zásról.

A várhatóan 105 napig tartó vészhely-
zet idején nem lesznek képviselő-testületi 
ülések, továbbá a bizottságokban sem fog 
folyni munka. Veszélyhelyzet idején a pol-
gármester képviselő-testületi hatáskörben 
eljárva határozat és rendelet formájában, 
bizottsági hatáskörben eljárva határozat 
formájában hozhat döntést. 

A rendelet 2020. november 4-én lépett ha-
tályba és kormányrendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet megszűnését követő napon 
veszti hatályát.

A rendkívüli jogrend bevezetése teljes fe-
lelősséget ró rám – nyilatkozta Polics Jó-
zsef. A fő szempont városunk további fej-
lődése, működőképességének megőrzése. 

A polgármester újra működtetni fogja az 
operatív csoportot annak érdekében, hogy 
minél kisebb bonyodalmat okozzanak a la-
kosságnak.

Sajnos idén elmaradnak az Adventi ren-
dezvények, műsorok. Ami csak lehet online 
formában kerül megrendezésre. Mindenki 
megtapasztalta, hogy milyen hátrányos ha 
a gyerekek nem járhatnak óvodába, isko-
lába. Célunk, hogy az intézményrendszert 
működtetni tudjuk. Mindannyiunk felelős-
sége az elővigyázatosság, ennek hiányában 
pár ember miatt csoportokat fognak hátrá-
nyosan érinteni a szigorúbb intézkedések.

Sajnos a tavaszi ijedelem után is vannak 
sokan, akik még mindig nem veszik komo-
lyan a járványhelyzetet.

November elejétől tilos a dohányzás 
az Arborétumban

Megújult a Kossuth Lajos utca és              
a Berek utca kereszteződése

Megkezdődött az Arborétumban lévő 
kis tó és környezetének rendbetétele

Kökönyösben is készpénzhez juthat-
nak a környéken élők

November másodikától önkormányzati rendelet 
tiltja a dohányzást az Arborétum és a KRESZ Park 
területén.

A tavaly decemberi csőtörés helyszíne az ellátóveze-
ték javítását követően felújításra került. A parkosí-
tás részeként még egy fa elültetésére is sor kerül.

Dr. Barbarics Ildikó a terület képviselője – ígéreté-
hez híven – elindította az Arborétumban található 
kis tó és környezetének rendbetételét.

Pénzkiadó automatát telepített a K&H Bank Zrt. 
a Petőfi téri postahivatal bejárata mellé. A K&H 
szűkíti a bankfióki készpénzforgalmi szolgáltatásait.

–Döntéseim során nemcsak a frakcióveze-
tők javaslatait fogom meghallgatni, hanem 
az összes képviselő véleményére kíváncsi 
vagyok – jelezte a polgármester, – hiszen 
városunk érdekében hozom a döntéseimet. 
Tavasszal még nem láttuk hogy a járvány-
nak milyen költségvetési kiadásai lesznek. 
Mennyit kell védőeszközökre fordítani, be 
kell-e zárni közösségi létesítményeket. 

A beruházások elsőbbséget élveznek, itt 
számos komlói ember munkája biztosított.

Az önkormányzat fel van készülve a má-
sodik hullámra. Fertőtlenítőszerekkel, 
védőeszközök, intézkedések vonatkozásá-
ban egyaránt. Az oktatási intézményeken 
keresztül az étkezés biztosításával szintén 
biztonságban vannak a gyerekek.

EGY ÉVE VAGYOK KÉPVISELŐ
2020. november 9. KN
A területi képviselők beszéltek a tavalyi 
választások óta eltelt időszakról, az álta-
luk elvégzett tevékenységekről, ezekből 
a beszámolókból idézünk.
Kispál László (1. sz. EVK):

Ötéves ciklusra terveznek a képviselők, 
és nem feltételezhető hogy ezeket a ter-
veket egy év alatt meg tudjuk csinálni 
– kezdte Kispál László értékelését. Saját 
területemen alig tudtam valamit elrendez-
ni, megkötötte a kezemet a koronavírus, 
nagyon nagy elvonásokkal kellett küzdeni. 

Kisebb problémák megoldása elmaradt, 
mint például, hogy nem kerültek lámpák a 
garázsok elé, vagy kevesebb útfelújítás tör-
tént. Ezek mellett viszont a város nagylép-
tékben fejlődött, a korszerű piacot birtokba 
vették a vásárlók, az inkubátorház épülete 
pedig kívülről teljesen elkészült. Az arcu-
latváltáson átesett Petőfi tér környékére 
térfigyelő kamerákat tervezünk.

Nagy gond a közmunkások alacsony lét-
száma, Komló hatalmas füves területeinek 
karbantartása.

–Komló legnagyobb beruházása a körze-
temben található buszpályaudvar teljes 
mértékű felújítása, reméljük, hogy egy év 
múlva átadhatjuk az utazóközönség szá-
mára. A rossz talajviszonyok miatt renge-
teg vita van az építkezés körül, de ha elké-
szül, szép városképet mutat majd. 

Kispál Lászlót bátran keressék munka-
helyén, a Városházán vagy telefonon, a 
lakossági kontakt az ő esetében is elvárá-
soknak megfelelően működik.

Hidegkuti Szabolcs (5. sz. EVK): 
Kenderföld képviselője fiatal, elsőciklusos 

képviselő városunk legnehezebb helyzet-
ben lévő területén munkálkodik. A koro-
navírus okozta állapot csak tovább rontott 
helyzetén. A polgármester kizárólagos jog-
köre ellenére a képviselők tovább dolgoz-
tak választópolgáraik érdekében. Szabolcs 
a gazdasági helyzet dacára is igyekszik ja-
vítani a körülményeken. 

A Vörösmarty utcában most ért véget a 
járda és a szennyvízcsatorna felújítása, az 
Arany János utcában kialakítanak egy új 
parkolót. A Kazinczy és Vörösmarty utcák 
között a legforgalmasabb helyen felújítot-
ták a játszóteret a Városgondnokság mun-
katársai segítségével. 

Szabolcs minden nap Kenderföldön tar-
tózkodik, a lakók megszokták, szívesen 
fordulnak problémáikkal hozzá. 

–Mindent megteszünk azért, hogy az 
öt éves ciklus végére a megígért dolgokat 
meg tudjuk valósítani – mondta Kender-
föld képviselője.

A vaddisznóveszély Kenderföldön talán 
a legnagyobb probléma, az állatok csopor-
tosan jelennek meg a fás-bokros részeken. 
A kilövési engedélyt meghosszabbították a 
területen a sikertelen kilövések miatt.

KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS 
A TEMPLOM TÉRI HŐSI 
EMLÉKMŰNÉL
2020. november 1. KN
A Honismereti és Városszépítő Egyesü-
let és a Közösségek Háza közös szerve-
zésében volt megemlékezés a világhá-
borúk áldozatainak tiszteletére a Hősi 
emlékműnél 2020. november elsején.

A történelmi egyházak nevében Görgey 
Etelka református lelkész mondott imát. 
Közreműködött a Him Singers Énekegyüt-
tes, Horváth Éva és Korbuly István.

Horváth Éva Kányádi Sándor Levéltöre-
dékek című versével emlékezett a világhá-
borúban elesettekre.

–Isten nem a holtak Istene, hanem az élő-
ké, mert az ő számára mindenki él – kezd-
te beszédét a református lelkész asszony. 
–Urunk, te emlékezel ránk és ismersz min-
ket. És nemcsak ránk, hanem mindazokra 
akik voltak és lesznek. Akik ugyanúgy fél-
tek az elmúlástól, a semmibe hanyatlástól. 
Segíts minket hogy ez a hitünk vigasztalni 
tudjon akkor is amikor az elmúlással né-
zünk szembe. Kérünk téged így adj hitet, 
reményt és szeretetet, mert csak ezek 
képesek dacolni a halállal – folytatta fo-
hászát Görgey Etelka. Ezután a megjelen-
tek közösen mondták el a Miatyánkot. 

A megemlékezés végén Komló Város Ön-
kormányzat képviselői, majd a szervező 
Honismereti és Városszépítő Egyesület he-
lyezték el koszorúikat az emlékműnél.

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY 
ÚJ HELYI SZABÁLYOZÁSOK 

BEVEZETÉSÉRŐL
2020. november 11. KN
Komló város területén kötelező az  
alábbi helyeken orvosi maszkot, mun-
kavédelmi maszkot, illetve textil vagy 
más anyagból készült maszkot olyan 
módon viselni, hogy az az orrot és a 
szájat folyamatosan elfedje:
•a működő közintézmények, elsősorban a 
köznevelési, szociális, valamint ügyfélfo-
gadást bonyolító intézmények főbejáratá-
tól számított 50 m-en belüli távolságban,
•nagyáruházak (Tesco, Lidl, Penny, Spar,) 
parkolóiban, valamint a Piac-és vásár-
csarnok teljes területén és az ahhoz tarto-
zó parkolók területén,
•a Berek utcára csatlakozó parkoló és a 
Berek udvar területén, az Eszperantó téri 
parkoló, a Tröszt épület előtti és a Tröszt 
utcából megközelíthető kavicsos parkoló, 
valamint Sportközpont mögött a Bem ut-
cára csatlakozó parkoló területén, 
•a Petőfi tér és a Zrínyi tér teljes terüle-
tén.
Azon közterületeken, mely jelen hirdet-
ményben nem kerültek rögzítésre a maszk 
viselése nem kötelező.

A rendkívüli járványveszély miatt ki-
hirdetett veszélyhelyzet okán a Kom-
lói Közös Önkormányzati Hivatalban 
2020. november 11. napjától határo-
zatlan ideig a személyes ügyfélfogadás 
szünetel.

A Hivatal nyomatékosan kéri Tisztelt 
Ügyfeleit, hogy halaszthatatlan ügyeiket a 
személyes megjelenés elkerülésével, telefo-
non vagy elektronikus kapcsolattartás út-
ján intézzék. Személyes megjelenés esetén 
az ügyfelek a Városház téren várakozhat-
nak, és a hivatali portaszolgálat egyesével 
szólítja őket az épületbe.

Személyes ügyintézést halaszthatatlan 
esetekben kizárólag szociális- és anya-
könyvvezetői ügyekben biztosítanak.

A halaszthatatlan, soron kívül intézendő 
szociális ügyek elintézhetők telefonon ke-
resztül vagy személyesen hétfő és szerdai 
napokon 8.00-16.00 óra között kizárólag a 
hivatal portaszolgálatán keresztül. 

A Hivatalban a pénztári kifizetés szüne-
tel, így a megállapított juttatások és egyéb 
kifizetések teljesítése ebben az időszakban 
banki átutalással, illetve postai úton tör-
ténik.

További részletek a város honlapján talál-
ható hirdetményben olvashatók!

ISMÉT SZÜNETEL A SZEMÉ-
LYES ÜGYFÉLFOGADÁS!
2020. november 10. KN
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TAKÁCS PÉTER FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA A SZÍNHÁZBAN
2020. október 29. KN

Kontrasztok és harmóniák címmel nyílt 
meg Takács Péter festőművész kiállítása 
a színházban.

Kontrasztokból épül fel minden harmó-
nia – kezdte beszédét a színház munka-
társa, aki Halmai Tamás betegsége miatt, 
helyette nyitotta meg a kiállítást.

„Takács Péter művei nemcsak ábrázol-
ják, gondolkodnak is a fényről. Gondolkod-
ni hívnak, beszélgetni kívánnak velünk a 
művész munkái” – üzente Halmai Tamás 
költő, irodalmár.

Ezután a művész vette át a szót, aki kö-
szönetet mondott a városvezetésnek, a 
színház munkatársainak a támogatásért. 
Hálával köszönte meg felesége együttmű-
ködését is, aki kritikusan, szeretettel tá-
mogatva segítette munkáját.

– Képeim érzésekből születtek. Nem kon-
cepció alapján alkottam, előttem volt a fe-
lület és éreztem a színek helyét.  

MEGYEI I.: PÉCSVÁRADI GYŐ-
ZELEM KOMLÓN
2020. október 31. Hiegl Zsolt
Gólzáporral folytatta a visszatérést a ka-
rantén után a Pécsvárad.
A játék minden elemében jobb teljesít-
ményt nyújtott a Pécsvárad a komlói talál-
kozón. Csapatunk jobbára csak a félpályá-
ig jutott előre.
Megyei I. osztály 11. forduló:
Komlói Bányász – Pécsvárad 1:7 (0-2)
Kökönyös, 150 néző V: Horváth Gy. (Köves-
di, Duli)
Gólszerzők: Kis-Varga (11-esből a 88.p), il-
letve Krapecz (12.p és 53.p), Takács (34.p), 
Wittrédi (57.p és 60.p), Szentes (80.p és 
84.p)
Megyei III.: Győzelem az Újpetre ellen
Gólzáporos győzelemmel feledtette előző 
heti Egerág elleni döntetlenjét a Bányász 
második csapata.
Megye III. Czibulka-csoport 9. forduló:
Komlói Bányász II. – Újpetre 6:1 (3:1)
Komló, V: Bánfai
Gólszerzők: Hovorka K. (8.p és 57.p), Pozs-
gai (26.p és 55.p – 11-esből), Mutter (28.p), 
Király (82.p) illetve Csorba (37.p)

KÉZILABDA NB-I: ELMARADT 
A SZEGED ELLENI MÉRKŐZÉS
2020. november 11. Sport36 Komló

2020. október 18. KN

Ha reálisan festek akkor megkötnek a 
valóság formái és nem tudok absztrahál-
ni eléggé, itt viszont tudtam mozgásokat 
létrehozni, ütközéseket, fény-árnyékokat, 
kontrasztokat, és ez egy nagy megköny-
nyebbülés volt számomra. A realitás gúzsá-
ból megszabadulva szabadon szárnyaltam 
– mesélt az alkotás körülményeiről Takács 
Péter festőművész.

A kiállítás megtekinthető december 18-ig 
a színház nyitvatartási idejében.
FRISSÍTÉS: Sajnos a járvánnyal kapcsolatosan bevezetett 
rendkívüli intézkedések következtében november 11-től a 
színházakat bezárták.

FELÚJÍTÁSOK A MÚZEUMBAN

A legújabb beruházás során az épület 
alagsorában zajlanak a felújítások.

Újabb beruházás vette kezdetét a József 
Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűj-
teményben – az épület alagsorában újít-
ják fel a folyosót, illetve az intézménynek 
ebben a részében kialakítanak egy három 
helyiségből álló irodát is, amelyben a mú-
zeum és a könyvtár digitalizáló szobája is 
helyet kap majd.

Infrastrukturális fejlesztésre adtak be 
pályázatot a Komlóért Egyesülethez, me-
lyen 18 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyertek el, amelyből a könyv-
tár raktárai új műanyag ajtókat kapnak és 
három irodahelyiség kerül átépítésre, ahol 
digitalizálás fog folyni. A múzeum tárgyait 
digitálisan fogják rögzíteni, amelynek kö-
szönhetően a múzeumi tárgyak ugyanúgy 
kereshetővé válnak fotóval, adataikkal, 
mint a könyvtári könyvek.

A pályázatnak köszönhetően nem csak a 
felújítást végzik el, hanem vadonatúj bú-
torokkal tudják felszerelni az irodákat, 
illetve olyan eszközöket és szoftvereket is 
vásárolnak, amellyel a digitalizálási tevé-
kenységet el tudják végezni.

„A feladatunk az – hiszen a könyvtárnak 
és a múzeumnak is van helytörténeti gyűj-
teménye – hogy folyamatosan a Komlóra 
vonatkozó helytörténeti dokumentumo-
kat, tárgyakat digitalizáljuk, illetve arra is 
lesz lehetőség, hogy megrendelésre maga 
az intézmény másnak is végezzen ilyen 
digitalizálási tevékenységet – mondta el 
Steinerbrunner Győzőné, az intézmény ve-
zetője.

A felújítási munkákat a kivitelező vár-
hatóan december 31-ig fejezi be szerződés 
szerint, jövő év március végéig berendezik 
a bútorokkal a szobákat, és májusra befe-
jeződik ez a projekt.
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NYÍLT PERGETŐ VERSENYT 
RENDEZETT A KBHE
2020. november 7. Hiegl Zsolt
Hagyományteremtő szándékkal rendezett 
Mecsekpölöskén nyílt pergetős versenyt a 
Komlói Bányász Horgász Egyesület. 
A verseny folyamán 21-en próbáltak sze-
rencsét. A tó két oldalára kisorsolt sport-
horgászok – az egyenlő feltételek biztosítá-
sa miatt – félidőben helyet cseréltek.
A helyezések eldöntésében ezúttal nem a 
kifogott zsákmány tömege, hanem a hosz-
sza számított.
A verseny végeredménye: 1. Békefi Zoltán 
117 cm (3 db 43, 41 és 33 cm) süllő 2. Kasz-
per János 74 cm (2db 41 és 33cm) 3. Lovász 
Béla 41 cm (1db 41cm).
A legnagyobb fogás is a győztes nevéhez 
fűződik. 43 cm-es süllője különdíjat hozott 
Békefi Zoltánnak.
Az első pergetős verseny lebonyolításához 
a komlói önkormányzat nyújtott segítsé-
get. A különdíjat Papp István, Mecsekpö-
löske polgármestere ajánlotta fel. 
Az elismeréseket Bugyi Sándor, a Komlói 
Bányász Horgász Egyesület elnöke, Polics 
József, Komló –, valamint Papp István, 
Mecsekpölöske polgármestere adta át a  
dobogósoknak.

A muzeális intézmények szakmai támo-
gatására kiírt 2020. évi Kubinyi Ágoston 
Program keretén belül miniszteri döntés 
született, hogy újabb 4 millió forint állami 
támogatás érkezik a városba – jelentette 
be Polics József polgármester a Facebook 
oldalán.

Zárt kapus mérkőzésen lépett volna pá-
lyára együttesünk a BL-résztvevő MOL-
Pick Szeged otthonában.
A hatályban lévő szabályokhoz igazodva 
nézők kizárásával bonyolították volna le a 
a hivatalos kiírás szerint a 23. fordulóból 
előrehozott találkozót.
A meccsnap délelőttjén érkezett a MOL-
Pick Szeged – Sport36-Komló NB I-es 
mérkőzés elhalasztásáról szóló üzenet, így 
újabb találkozónk hiúsult meg a járvány 
miatt.
Játékosaink tesztjei jól sikerültek, bízott a 
csapat benne, hogy egy hét leforgása alatt 
két mérkőzést is le tud játszani. Sajnos a 
szerdai meccsel ez kútba esett, marad a 
reménykedés, hogy nem jön közbe semmi, 
ami megakadályozza a Veszprémi KKFT 
vasárnapi komlói látogatását.
A szegedi csapat honlapján adott ki közle-
ményt az elmaradt mérkőzésről:
„Felnőtt keretünk tagjait a 2020.11.11-
re kiírt Sport36-Komló mérkőzés előtt az 
MKSZ előírásainak megfelelően teszteltük. 
Az elvégzett PCR tesztek alapján újabb há-
rom játékosunk fertőződött meg. Az ilyen-
kor szokásos eljárásrendnek megfelelően a 
fertőzött játékosok járványügyi elkülöníté-
se megtörtént, értesítettük a Sport36 Kom-
ló és a Ferencváros csapatait, valamint a 
Magyar Kézilabda Szövetséget és az eljáró 
egészségügyi és rendvédelmi hatóságokat. 
Jelenleg edzői stábunk, valamint keretünk 
jelentős része ismét hatósági karanténban 
tartózkodik.
A Sport36-Komló, valamint a Ferencváros 
elleni mérkőzésünk, a Magyar Kézilabda 
Szövetség döntése értelmében halasztásra 
kerül.”
A szegedi mérkőzés új időpontja még nem 
ismert.

ATLÉTIKAI EDZÉSEK A KRESZ 
PARKBAN
2020. október 29. KN
Czukor Zoltán olimpikon a KRESZ Park-
ban szeretné újraéleszteni a gyaloglást. 
Az atléta új környezetben heti két alka-
lommal, hétfőn és szerdán fél öttől hat 
óráig kínál edzéseket a fogyni, mozogni 
vágyóknak.
Elmondása szerint a szilvási rekortán pá-
lya különösen alkalmas ennek a sportág-
nak a gyakorlására. Zoli 45 éve gyalogol, a 
KBSK pályán rendszeresen tartott foglal-
kozásokat, ismeri a mozgás áldásos előnye-
it, ami az ízületekre, csontokra rendkívül 
jó hatással van.
Az edző az edzéselméletből átvett új im-
pulzusokkal tudja motiválni a fogyni és 
erősödni vágyó felnőtteket, gyerekeket. Az 
olimpikon szívesen fogadja a félmaratonra 
készülő sportolókat is.

Polics József polgármester Orbán Viktor 
miniszterelnök kézjegyével ellátott em-
léklappal, valamint az önkormányzat 
ajándékával köszöntötte városunk 90 
éves, szépkorú polgárát, Fóris Istvánt.

Az ünnepi alkalommal Polics József egy 
32 évvel ezelőtti találkozást, közös mun-
kahelyi élményeket elevenített fel. Utalt 
arra, hogy építészi, majd városvezetői te-
vékenységében nagyon sokszor ma már 
szépkorú polgáraink tanácsai ihlették. Kö-
szönetet mondott az ünnepeltnek a város 
érdekében végzett munkáért.

Szarka Elemér, egykori komlói polgár-
mester, alpolgármester és a Komlói Honis-
mereti és Városszépítő Egyesület elnöke is 
köszöntötte az ünnepeltet, kiemelve annak 
a város és az egyesület gyarapodásáért tett 
évtizedes erőfeszítéseit.

Fóris István életkorának megfelelő egész-
ségnek örvend, önállóan végzi napi ügye-
inek intézését, érdeklődve követi a város 
település fejlesztési eseményeit.

2020. október 31. Hiegl Zsolt

VÁROSUNK EGYKORI FŐTANÁ-
CSOSÁT KÖSZÖNTÖTTÉK 90. 
SZÜLETÉSNAPJÁN

ÚJ REKORTÁN BORÍTÁSÚ 
SPORTPÁLYA KÖRTVÉLYESBEN
2020. október 29. KN
A Szilvásban található sportpályához ha-
sonló rekortán borítású sportpálya épül 
Körtvélyesben.

A   veszélyhelyzet kihirdetése miatt fel-
értékelődtek és egyre népszerűbbek a  
szabadtéri, önállóan  végezhető sportok. 
Az MLSZ pályázatának köszönhetően 
Körtvélyes városrészben is megépülhet 
egy rekortán borítású sportpálya a régi be-
tonos pálya helyén, ami a dávidföldi és a 
körtvélyesi városrész között található.
–Ez egy 50 millió forintos beruházás, 
amelyhez 11 millió forintos önrészt kel-
lett az önkormányzatnak hozzátennie, de 
a testület tavasszal ezt nem szavazta meg. 
A hiányzó részt a 140 milliós pályázati ke-
retből biztosítottuk, amely  direkt támoga-
tásként jött a városba – mondta el Polics 
József polgármester.

Az MLSZ támogatásának köszönhetően 
közel 84 millió forint beruházással kezdhe-
tik meg a KBSK központi füves pályájának 
a felújítását.
A két éven keresztül megvalósuló program 
munkálatai során az előírtakhoz igazítják 
a centerpálya méretét, amellett szivárgó-, 
valamint öntözőrendszert építenek ki, így 
biztosítva a pálya talajának minőségét. 
A felújítás idején a meccseket az új szab-
ványos méretű műfüves nagypályán játsz-
hatják a csapatok, a fiatalabbak meccseit a 
volt salakos pályán tartják meg.

MEGÚJUL A KBSK FÜVES 
CENTERPÁLYÁJA
2020. november 10. KN


