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FOLYTATÓDIK A TISZTÍTSUK 
MEG AZ ORSZÁGOT! PROJEKT
2020. november 10. KN

Állandó, sőt fokozódó probléma az 
egész ország területén jelen lévő illegális 
szemétlerakás. 

Városunk peremterületein is hatalmas 
szemétkupacok nőnek egy-egy éjszaka 
alatt. Az építési törmelékek, háztartási 
gépek, élelmiszer-maradékok, ruhák, ve-
szélyes hulladékok mennyisége elképesztő 
méreteket öltött. 

Az egykori Kossuth akna és volt Béta bá-
nya közelében különösen aggasztó a hely-
zet, itt a legszennyezettebb a terület, de 
a város környékén bármerre is indul el az 
ember, található illegálisan lerakott hulla-
dék.

A Belügyminisztérium az illegális hul-
ladéklerakók felszámolása érdekében a 
,,Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 
keretében nyilvános pályázati felhívást 
tett közzé a települési önkormányzatok 
számára. A pályázati program célja az ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanokon, köz-
területen fellelhető illegálisan lerakott, el-
hagyott hulladéktelepek felszámolásának 
elősegítése – a tájsebek csökkentése mel-
lett a hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és 
levegőterhelés megszüntetése érdekében. 

Komló esetében a maximálisan elnyerhe-

tő, önerőt nem igénylő és vissza nem térí-
tendő támogatás maximum bruttó 7 millió 
forint. A pályázat benyújtási határideje no-
vember ötödike volt.

Az elmúlt évek során a településen jelen-
tős mértékben növekedett az illegálisan 
lerakott hulladéktelepek száma. Ezek fel-
számolása és az esetleges jövőbeni illegális 
hulladéklerakók kialakulásának megelő-
zése igen nagy - költségvetési és üzemel-
tetési - teher az önkormányzat számára. 
Éppen ezért e pályázati lehetőség kiváló 
alkalmat teremt a település közigazgatási 
területén már kialakult nagyobb méretű 
hulladéklerakók felszámolásához. 

A képviselő-testület utólagosan jóvá-
hagyta Komló város területén az illegális 

Útfelújítások kezdődtek Gesztenyés 
városrészben

50 millió forintból épült új rekortán 
borítású sportpálya Körtvélyesben

A képviselő-testület határozata szerint 
átnevezték a Gorkij utcát

Népkonyhát fognak üzemeltetni a 
város több pontján

Járdák és utak újulhatnak meg a gesztenyési Fenyő- 
és Rozmaring utcákban. A tervek szerint karácso-
nyig végezni kell a munkálatokkal.

Átadta a műszaki ellenőr a rekortánpályát a körtvé-
lyesi városrészben. Az ingyenesen használható pálya 
ütemszerűen elkészült november közepére.

A Gorkij utca elnevezése Kiss József utcára változik 
2021. január 5-i hatállyal. A közterületnév-táblák 
kihelyezését a Városgondnokság végzi el.

Népkonyha működtetésére vonatkozó ellátási 
szerződést kötöttek a Palliatív Humán Szolgáltató 
Központtal. Az ellátotti létszám max. 2500 fő lesz. 

hulladéklerakók felszámolásával kapcso-
latos – a dávidföldi kertek környezetében, 
a Bajcsy-Zsilinszky utca utáni, a Határte-
tőn lévő, a mecsekfalui erdőben, a Kossuth 
aknai út mentén és a Kossuth akna felé, a 
napelempark melletti út mentén található, 
a cseresznyeági kertek közelében lévő és a 
Sportvölgyben található illegális lerakókat 
érintő – pályázat benyújtását, legfeljebb 
bruttó 7 millió Ft összköltséggel, önerő 
rendelkezésre bocsátása nélkül. 

A benyújtott pályázatok elbírálásának 
eredményéről a Belügyminisztérium 2020. 
december 7. napjáig értesíti a pályázókat. 
Pozitív támogatói döntés esetén a pályázat 
megvalósítására 2021. február 28. napjáig 
lesz lehetőség.

EGY ÉVE VAGYOK KÉPVISELŐ
2020. november 23. KN
Folytatjuk sorozatunkat, melyben a 
területi képviselők beszéltek a tavalyi 
választások óta eltelt időszakról, az álta-
luk elvégzett tevékenységekről, ezekből 
a beszámolókból idézünk.
Dr. Barbarics Ildikó 3. EVK

A választókerület fejlesztése, építése he-
lyett sajnos a vírushelyzet adott tennivalót 
a képviselőknek a választás utáni időszak-
ban. Előtérbe került a védekezés, maszko-
kat, csomagokat osztottak a képviselők. A 
járvány első hulláma után a képviselők a 
területükre megszavazott összeg felét tud-
ták felújításokra fordítani. Ez ötszázezer 
forint és a választókerületek számának 
csökkenése miatt a képviselőknek nagyobb 
területen kell munkálkodniuk. Elkészült 
a Mentőállomás melletti támfal, a Berek 
utcától Szilvásba vezető út. Nagy gond a 
Gagarin utcában a parkolás, itt a kisbolt-
nál hamarosan egy új parkoló fog épülni. 
Itt rendszeresek a tilosban parkolás miatti 
büntetések. A képviselő asszony az aktuá-
lis őszi munkálatokról, a fák gondozásáról, 
a falevél gyűjtéséről is beszélt. A nyesedék 
összegyűjtése sürgős feladat, de a létszám-
hiány miatt ez többször késik. Az Arboré-
tumnál található kis tó rendbetétele és a 
játszópark újítása, festése a következő fel-
adat. A vaddisznók jelenléte miatt a lakos-
sággal való munkálatok idén elmaradnak. 

Ez ügyben rendszeresek a tárgyalások a 
vadásztársasággal. 
Gerencsér Ágnes 7. EVK

A hetes számú választókörzet képviselője 
beszélt a területén első évben végzett mun-
káról. – Kemény év áll mögöttünk, és a 
következő időszak sem lesz könnyebb. Sok 
feladatot terveztünk erre az egy évre, de a 
járványhelyzet miatt szinte alig lehetett 
megvalósítani belőlük. 

A közmunkások folyamatosan apadó lét-
száma miatt egyre nehezebb a közterülete-
ken folyó munkákat elvégezni. A városrész 
legégetőbb problémája a szemétügy, szám-
talan helyen hatalmas halmokban áll a 
kidobott bútor, építési törmelék, veszélyes 
hulladék. 

A képviselő szerint jobbára nem az itt la-
kók helyezik el a szemetet, hanem éjjel pa-
kolják le ismeretlenek, így a kollektív bünte-
tés nem megoldás. Hosszú távon térfigyelő 
kamerák felszerelése hozhat eredményt.  
Az épülő ipari park miatt több helyen fel-
törték a járdákat, lépcsőket, ezeknek a 
területeknek a helyreállítása elkezdődött. 
November végére befejeződik a régi sport-
pálya felújítása, mellette pedig egy dirt-
park épül. 

A jövő tervei között szerepel plusz par-
kolóhelyek kialakítása a pékség mellett, 
valamint elkezdődött a játszóterek felújí-
tása. A képviselő asszony is Körtvélyesben 
lakik, a lakók megszokták, hogy bármikor 
kereshetik problémáikkal.

EGY ÉVE VAGYOK POLGÁR-
MESTER
2020. november 12. KN
Polics József polgármester számolt be 
a választásoktól eltelt egy év történése-
iről.

Mozgalmas év áll a polgármester háta 
mögött. Az eltelt év alatt sok támogatást, 
biztatást kapott munkája folytatásához. 
A kormány és Hoppál Péter segítsége is 
folyamatos. A politikai csatározások után 
megszavazták azt az alpolgármestert, aki-
vel a polgármester együtt tud dolgozni. 

Ebben az évben jutott sok projekt a meg-
valósítás fázisába, többek között a régi 
fürdő épülete, a vásárcsarnok, a buszpá-
lyaudvar, a szociális otthon és a Petőfi tér 
és környéke. Elkészült a Templom tér és 
környékének felújítása. 

A múzeum nyolc éve folyamatosan fejlő-
dik, Gesztenyés felé teljesen megújult az 
út és a csapadékvíz-elvezető rendszer. Vá-
rosszerte rengeteg parkoló, támfal, játszó-
tér épült, újult meg. 

A KBSK új, kivilágított  műfüves pályája 
24 órán keresztül használható. Az intéz-
ményrendszerben elindultak a beruházá-
sok, a Közösségek Háza belső átalakítá-
sa, a színház színpadának belső tere és a 
sportcsarnok mellékhelyiségei is átalakul-
tak. Az óvodákban, iskolákban a konyhák 
felújítása is folyamatos. A Juhász Gyula 
utcában zajlik a szabadidőpark építése.

Polics József elmondta, Komló úgy fejlő-
dik, ahogy egy európai városnak fejlődnie 
kell.

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichi-
átriai kezelése során? Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez 
már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Ferenczy Tamás a Komló Összeköt Egye-
sület elnöke nyilatkozott a kormány 
által bevezetett veszélyhelyzeti intézke-
désekről és a Polics József teljhatalmát 
biztosító rendkívüli joghelyzetről.

Szükség van a korlátozó intézkedésekre, 
a rendkívüli jogrend bevezetésére. Az elle-
nőrzések célja nem a büntetések kiszabá-
sa, hanem a járvány megfékezése. 

– A mostani helyzet alapján ez egy szük-
séges megoldás. Tavasszal voltak hiányos-
ságok a döntések meghozatalában, amit 
szóvá is tettek a képviselők, azonban a pol-
gármester meghallotta a hangjukat és érti, 
hogy a város és az ő munkáját is segítik 
azzal, ha a testületi tagok véleményét is 
kikéri. Meg kell várni a döntéseket ebben 
a 90 napban, mik történnek, lesz-e olyan 
kérdés, amiben a többség véleményével el-
lentétes döntést hoz a polgármester, mert 
most megteheti. Ezekre elméletileg lehet 
számítani, de maga a kezdet másként ala-
kult, mint tavasszal. Bízom abban, hogy a 
helyzet így is marad, hiszen a járvány mi-
att olyan nagy a baj, hogy az felülír ren-
geteg dolgot. A polgármesterrel együtt sze-
retnénk ha minél jobban jönne ki a város 
ebből a dologból. Nem kérdés, hogy együtt 
kell dolgoznunk – mondta el a KÖT elnöke.

A KÖT VÉLEMÉNYE A RENDKÍ-
VÜLI JOGRENDRŐL
2020. november 11. KN



Közéleti hírek2020. november 30. www.komlomedia.hu

2020. november 30. Sporthírekwww.komlomedia.hu

VÁROSI KITÜNTETÉS ÁTADÁSA 
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN
2020. november 12. KN
A polgármester irodájában városi ki-
tüntetés átadására került sor. A szakmai 
napokat 2011-től vezette be az önkor-
mányzat, minden évben egy dolgozó 
részesül kitüntetésben.

November 12-én a Szociális Munka Nap-
ján a képviselő-testület a Jogi, ügyrendi 
és közbeszerzési bizottság  előterjeszté-
se alapján adományozta a „Komló Város 
Szociális Munkájáért” járó kitüntetést 
Marcsekné Zag Bernadettnek, a Komló 
Térségi Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai vezetőjének a segítségre szorulók 
problémáinak megoldásában végzett haté-
kony munkája elismeréséül. Kiemelten a 
veszélyhelyzet ideje alatt, fáradtságot nem 
kímélve  járult hozzá a rászorulók azonnali 
megsegítéséhez, a város lakossága járvány 
miatti szociális leterheltségének enyhíté-
séhez.

A kitüntetést az önkormányzat külön 
ünnepi műsor keretein belül szokta át-
nyújtani, azonban a járványhelyzetre való 

KÉZILABDA NB-I.: HOSSZÚ 
SZÜNET UTÁN ÚJRA HAZAI 
MÉRKŐZÉS
2020. november 15. Sport36-Komló
Szoros végjátékot, nagy küzdelmet ho-
zott a két, karantént is „megszenvedett” 
csapat mérkőzése.
Két, járványtól érintett csapat mérkőzését 
rutinosabb csapatunk nyerte. Egyelőre a 
sziporkázó játék elmaradt, küzdeni tudás-
ból viszont jól vizsgázott a komlói csapat.
K&H Kézilabda Liga 12. forduló:
Sport36-Komló – Veszprémi KKFT 30:28 
(15-13)
Komló, Városi Sportközpont zárt kapuk 
előtt V: Bócz, Wiedemann
Tombor Csaba, a Veszprémi KKFT veze-
tőedzője: „Elsődlegesen gratulálok a két 
csapatnak. Igaz, nagyon tudásuk legalján 
játszott mindkettő. Inkább a küzdelem volt 
jellemző ezen a mérkőzésen. Ebben a hely-
zetben nem vagyunk többre képesek. 65 
nap után ez az első mérkőzésünk, ez volt 
az első hét, hogy 6-6 ellen tudtunk játszani 
edzésen. A legfontosabb, hogy játszottunk, 
és nem történt sérülés. Az első félidőben jól 
mentünk, sajnos nem kaptuk meg hátulról 
a megfelelő támogatást.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezető-
edzője: „Ellenfelünk azt a harcosságot mu-
tatta, amit a bajnokság elején már láttunk 
tőlük. Nehéz úgy készülni a mérkőzésre, 
hogy nem látjuk, milyen formában va-
gyunk. (A héten elmaradt a Szeged elleni 
mérkőzés is – a szerk.) Számunkra a leg-
fontosabb ma az volt, hogy győzni tudjunk. 
Ez a teher nyomta a vállunkat. Az első fé-
lidőben nehezen vettük fel a ritmust. A má-
sodikban volt sanszunk, hogy könnyebbé 
tegyük a mérkőzést, ezt nem tettük meg, 
így a mérkőzés végéig küzdve szereztük 
meg a győzelmet. Bízom benne, hogy ez a 
siker önbizalmat ad a csapatnak, amire tu-
dunk építeni a folytatásban.”

VÍVÁS: ÚJRAKEZDÉS A
FELNŐTTEKNÉL
2020. november 11. Villa Complov SC

2020. november 16. KN

tekintettel most szűk körben Polics József 
polgármester, Kispál László alpolgármes-
ter jelenlétében adta át. 

A polgármester megköszönte azt az em-
berfeletti munkát, melyet az egészségügy 
mellett a szociális ágazatban dolgozók vé-
geznek. Polics József kiemelte és megkö-
szönte  Marcsekné projektekben végzett 
kimagasló szakmai munkáját és további 
sikert és erőt kívánva nyújtotta át a kitün-
tetést és a virágcsokrot. 

Bernadett tizenkét éve van a szakmában, 
hét éve dolgozik családsegítőként jelenlegi 
munkahelyén. Nagyon meghatódott, hogy 
őt szólították meg idén ezzel az elisme-
réssel. A családias hangulatú eseményen 
szakmai történetek is előkerültek.

ÚJ ELNEVEZÉSE ÉS VEZETŐJE 
LETT A KÖZÖSSÉGEK HÁZÁ-
NAK ÉS A SZÍNHÁZNAK

Ideiglenes vezető került a megváltozott 
nevű Közösségek Háza és színház élére.

A Képviselő-testület elfogadta, hogy a Kö-
zösségek Háza, Színház-és Hangversenyte-
rem intézmény megnevezése – a vonatkozó 
jogszabályok alapján – 2020. november 1. 
napjával Komló Város Önkormányzat Kö-
zösségek Háza és Színház Művelődési Köz-
pont megnevezésre módosuljon. 

Polics József polgármester a Komló Város 
Önkormányzat Közösségek Háza és Szín-
ház Művelődési Központ intézményvezetői 
feladatainak ellátásával 2020. november 
1. napjától 2021. február 28. napjáig, ha-
tározott időtartamra Aranyos Lászlót bízta 
meg. Az intézmény élére a jövő évben pá-
lyázat útján fogják kiválasztani az új ve-
zetőt. 

– A névváltozás az intézmények kulturá-
lis programjait nem befolyásolja, továbbra 
is színvonalas előadásokon vehetnek részt 
az érdeklődők – mondta el Aranyos László.

A színház és a Közösségek Háza is no-
vember 11-i naptól határozatlan időre be-
zárta kapuit a nézők előtt.
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Gálffy Gyula és Szokol Balázs (a képen bal-
ra) is az első körből, de a 64 közé jutásért 
már mindkettőjüket megállították, előbbit 
15-10, utóbbit 15-9 arányban, így Gálffy a 
87., Szokol a 94. helyen végzett.
Sajnos, a másnapi csapatversenyben már 
meglátszottak a teljesítményen a fentebb 
említett előzmények, így mindössze egy 
vesztes asszó jutott a fiúknak, mivel 45-36 
arányú vereséget szenvedtek a Danubius 
RSC 2-től, így a 17. helyen végeztek a 20 
csapatból álló megmérettetésen.

A 2019. decemberi országos bajnokság utá-
ni első hazai felnőtt párbajtőrversenyt, a 
Magyar Kupa sorozat szezonbeli első meg-
mérettetését rendezték Budapesten, a Ge-
revich Sportcsarnokban.
A megszokottnál több, 124 induló lépett 
pástra a férfiaknál, köztük öt olyan vívó-
val, akik a világranglista legjobb 50 helye-
zettje között vannak. Ebben a mezőnyben 
kellett helyt állniuk a Villa Complov SC 
vívóinak, akik nem a legideálisabb előzmé-
nyekkel indultak a versenyen.
A csapat egyik alapembere, Sulyok Bálint 
még szeptember elején combizomsérülést 
szenvedett, másik meghatározó tagja, 
Gálffy Gyula pedig a páston kívül szerzett 
komoly sérülést, ami miatt csak egy hét-
tel a viadal előtt tudott újra edzésbe állni. 
Ehhez képest az egyéni verseny eredmé-
nye még jónak is mondható komlói részről, 
mivel egyedül Mahler Balázs nem jutott 
tovább a csoportkörből. Ő hat asszójából 
egyet nyert meg, így a 111. helyen végzett.
Egyaránt 2 győzelemmel lépett tovább 

Komló 3,46 milliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást kapott kiemelt be-
ruházási feladatok végrehajtására.

A Gazdaságvédelmi Alapból az önkor-
mányzatok külön pályázat és kérelem be-
nyújtása nélkül jutnak hozzá a megjelent 
határozatban szereplő összeghez.

Komló vonatkozásában négy projektet 
támogatott a kormány, többek között meg-
épülhet a bétai elkerülő út 1,6 milliárd 
forintból, ezzel részben tehermentesítve a 
belváros útjait a kőszállító teherautóktól. 
Ez a zaj- és légszennyezés csökkentését is 
szolgálná. 

A rossz állapotú Kisbattyánba vezető út-
szakasz körforgalomig tartó teljes felújítá-
sára 325 millió forint áll rendelkezésre. A 
projekt a csapadékelvezetést és a buszme-
gállók rendezését is magába foglalja.

A József Attila Városi Könyvtár és Muze-
ális Gyűjteménynek új látogatóközpont fej-
lesztésére 900 millió forintot ítéltek meg. 

A Kaptár program megvalósítására és ez-
zel egy új kulturális-művészeti központ ki-
alakítására 635 millió forintot kap a város.

2020. november 12. KN

KÖZEL 3 ÉS FÉL MILLIÁRDOS 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ
TÁMOGATÁS A VÁROSNAK

Fotó: Péter Szabó Zoltán

A MIKULÁSNAK SZÓLÓ ÜZE-
NETEKET VÁRJÁK A KÖNYV-
TÁR ELŐTTI LEVELESLÁDÁBA
2020. november 23. KN
Bár a könyvtár és muzeális gyűjtemény 
jelenleg zárva tart, idén is várják a Mi-
kulásnak szánt leveleket a könyvtár 
épülete elé kihelyezett postaládába.

“Kedves Gyerekek! Idén is várjuk a Mi-
kulásnak írt leveleiteket, kívánságaitokat, 
rajzaitokat. Kérjük, hogy legkésőbb de-
cember 4-ig dobjátok be leveleiteket, hogy 
még idejében továbbíthassuk őket a Miku-

lásnak Lappföldre! A borítékon feltétlenül 
tüntessétek fel a következő címet:

Joulupukki, 96930 Rovaniemi, Arctic       
Circle, FINLAND” – írják a felhívásban.

KÉZILABDA NB-I.: ÚJABB KÉT 
PONT A CEGLÉD ELLEN
2020. november 21. Sport36-Komló
A Cegléd átmeneti otthonában, az abonyi 
Varga István Városi Sportcsarnokban lé-
pett pályára kézilabdacsapatunk.
Már a félidőben hét góllal vezettek Grün-
felderék a Cegléd ellen, és bár a második 
félidőt az alföldiek nyerték, nem igazán 
forgott veszélyben győzelmünk.
Jobban kezdtük a mérkőzést ellenfelünk-
nél, és a félidő utolsó hat perce is teljesen 
a miénk volt. Beállósaink eredményesen 
játszottak, közreműködésük megnyugtató 
előnyt hozott a pihenőre.
A második félidő elején mindent egy lapra 
tett fel a hazai csapat. Hat perc alatt négy-
szer is bevették kapunkat, de tartottuk a 
távolságot. A félidő középső szakaszában 
tovább zárkóztak a hazaiak, szorossá vált 
a találkozó. Majd két fontos találat ismét 
biztonságossá tette vezetésünket. Az utol-
só két percet hiába hozta a Cegléd, harma-
dik győzelmünket arattuk a bajnokságban.
K&H Kézilabda Liga 13. forduló:
Ceglédi KKSE – Sport36-Komló 25:27 (10-
17)
Abony, zárt kapuk előtt V: Hargitai, Markó
Kilvinger Bálint, Sport36-Komló: „Minden 
idegenbeli győzelem sokat ér…”
Nagy Károly, Ceglédi KKSE: „Szépen visz-
szakapaszkodtunk a mérkőzésbe, a rutino-
sabb csapat nyert.”

ADVENTI MŰSOROK AZ  
ONLINE TÉRBEN
2020. november 23. Hiegl Zsolt
A Komlói Advent 2020 rendezvényso-
rozat a Közösségek Háza YouTube csa-
tornáján lesz megtekinthető.

A komlói Közösségek Háza szervezésé-
ben, az idei adventi zenés műsor kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt nyújt szórakozást. 
Az élő koncertek nem engedélyezettek, így 
az intézmény online teszi közzé a hétvégé-
re szánt koncerteket és előadásokat.

A sort november 29-én Figura Ede kez-
di, akit a Boja Zenekar követ. A december 
6-i műsorban Tamás Éva Játéktára és a 
Swing Ladies szórakoztatja a nézőket.

Ezt követően, december 13-án a Hangoló 
Gyermekszínházé és a Kacaj zenekaré lesz 
a főszerep.

December 19-én az eddig hagyományo-
san a Városház téren megrendezett Civil 
Karácsony keretein belül a Him Singers-t 
és a Bayerkrainers Triót hallhatják a kom-
lóiak. A sort pedig a Csurgó zenekar és a 
Vivat Bacchus koncertje zárja december 
20-án.


