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32 településen!

IDÉN ÚJRA VÁLTOZATLAN 
IDŐPONTBAN LESZ A
LOMTALANÍTÁS
2021. március 29. KN
A város területén a lakosság számára a 
Komlói Városgazdálkodás Nonprofit 
Zrt. végzi a lomtalanítást.

Az akcióban a háztartásban feleslegessé 
vált felszerelési tárgyak, bútorok, egyéb 
használhatatlanná vált ingóságok elszál-
lításáról gondoskodik a cég. Az időszakos 
gyűjtési pontokat a lakóépületek szemét-
gyűjtő helyein jelölték ki.

– Idén a tervek szerint a megszokott idő-
pontokban szeretnénk megtartani a lomta-
lanítást – mondta Szeitz Gábor a Komlói 
Városgazdálkodási Zrt. üzemvezetője. 

Vidéken már március elején megkezdőd-
tek a munkák, Komlón áprilisban folytat-
ják a munkatársak a lomok gyűjtését. Az 
üzemvezető megkér mindenkit, hogy pár 
nappal a lomtalanítás előtt pakoljanak ki, 
ne korábban.

Az útfelújítás előtt korszerűsítik a víz-
vezeték-hálózatot a Kisbattyáni úton

A tervek szerint június végén birtokba 
veheti a forgalom a Nagyrét utcát

Lezárult a „Rajzolj a buszra!” általános 
iskolások számára kiírt rajzpályázat

Új parkolót alakítottak ki Sikondán a 
szálloda melletti területen

A terv szerint a közbeszerzési eljárás végére a Bara-
nya-Víz Zrt. végez az önkormányzat tulajdonában 
lévő vezetékrendszer rekonstrukciójával.

A vízelvezető árkok és a buszöblök kialakítása után 
a záró aszfaltréteg is felkerül a Körtvélyest a Sikon-
dai úttal összekötő 800 méteres útszakaszra.

Alsós és felsős diákok kategóriájában legjobbnak 
tartott 3-3 kép óriás méretben került fel két Kom-
lón közlekedő autóbusz hátulsó felületére.

A leállás időszakát kihasználva felújításokat végez-
tek a sikondai Ambient Hotelben és környékén, 
valamint egy új épületrésszel is bővült a szálloda.

ELINDULT A FŰTŐERŐMŰ 
ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
2021. március 23. KN

lón a biciklis sport felívelése, de jelenleg 
csupán 15 fő körüli az aktív tagok száma 
– mondta Sziebert Balázs, aki egy több ne-
hézségi szintű pályát képzel el csapatának. 
Most saját kezűleg építik az útvonalakat, 
ami miatt sajnos az erdészekkel kerülnek 
összetűzésbe a fiúk egy- egy esetleges „te-
reprendezés” alkalmával. 

Országosan sok versenyre jelentkeznek, 
amikre valahol fel kell készülni, de nehéz 
edzeni ha nincsenek meg a megfelelő kö-
rülmények.

Hosszúhetényben most nyílt egy pálya, 
ahol különböző biciklikkel más-más tech-
nikákkal való edzésre is lehetőség nyílik 
akár kezdő, akár haladó szinten. Balázs el-
mondta, hogy a jövőben tervezik az extrém 
sport egyesületbe szervezését. Elég veszé-
lyes ez a sportág, de megfelelő felszerelés-
sel kiküszöbölhetőek a sérülések.

– Tiszteljük a természetet, szeretnénk 
óvni az erdőt, nem a fákat és az élővilágot 
akarjuk tönkretenni, csupán egy nyomvo-
nalat szeretnénk, amin lehet gyakorolni.

TESTÜLETI HATÁROZATOK A 
VESZÉLYHELYZET IDEJÉN
2021. április 6. KN

BRINGAPÁLYÁT TERVEZNEK 
KOMLÓRA
2021. április 2. KN
A Juhász Gyula utcai szabadidőpark er-
dei kerékpáros pályával is kiegészülhet.

Az önkormányzat az Országos Bringa-
park Program keretében pályázott meg 
támogatást. A 10 millió forintra tervezett 
beruházás felét biztosítja a támogatás, az 
ötmillió forint önrészt pedig a 2021-es költ-
ségvetéséből fedezné az önkormányzat.

A pályák nyomvonala a Nagy László és 
az Altáró utca közötti önkormányzati tu-
lajdonban lévő erdős területen kerülne 
megvalósításra. A pályakomplexum négy 
különböző típusú és nehézségű pálya ki-
alakítására adna lehetőséget.

– Ez a pálya – szinkronban az ott folyó 
többi beruházással együtt – még ez év vé-
géig megvalósítható lenne sikeres pályázat 
esetén – mondta el Polics József polgár-
mester.

– A kétezres évek körül kezdődött Kom-

Folytatjuk a képviselő-testületi dönté-
sek rövid bemutatását, amelyeket a pol-
gármester a veszélyhelyzetben a testület 
nevében hozott meg.

28/2021.: Komló Város Önkormányzat 
engedélyezte, hogy a Perfect  Média  Kft. 
Komló,  Városház  tér  548.  hrsz. alatt Hy-
percube oszlop elhelyezése céljára 6,11 m2 
nagyságú közterületet használjon.

29/2021.: Komló Város Önkormányzata 
engedélyezte, hogy a Magyar Posta Zrt.  
Komló, Köztársaság utca 3897 hrsz. előt-
ti zöld sávban, a 3697/52 hrsz. alatti köz-
területen, valamint a Komló, Altáró utca 
11. sz. előtt található támpontok mellé, a 
2413/35 hrsz. alatti közterületre, a Komló, 
Patak utca 1. sz. előtti meglévő 9  db  láda  
áthelyezésével támpontos  levélszekrények  
kihelyezésére  1–1  m2  nagyságú  közterü-
letet használjon.

30/2021.: Komló Város Önkormányzata 

engedélyezte a K&H Bank Zrt.-nek, hogy  
a Komló, Petőfi tér 5. szám melletti zöld 
területen bankjegykiadó automata működ-
tetése céljára 2 m2 nagyságú közterületet 
használjon 2021. január 1. – 2025. decem-
ber 31. napjáig térítésmentesen.

31/2021.: Komló Város Önkormányzat a 
városi nagy rendezvények szervezési fe-
lelőseként Aranyos Lászlót, a Közösségek 
Háza és Színház Művelődési Központ in-
tézményvezetőjét, azok koordinálásával 
pedig Simon Andrásné marketing-ügyin-
tézőt bízza meg. A  beérkezett  programok   
ismeretében 2021. évi tervezett rendez-
vénynaptárt elfogadja, és elrendeli annak 
Komló város honlapján történő megjelen-
tetését. A kétszáz programból néhány on-
line térben folytatódik a járványhelyzetre 
tekintettel. A rendezvénynaptár a város 
honlapján megtekinthető.

32/2021.: Komló Városi Óvoda körzetha-
tárainak módosítása. A Szent Bernadett 
óvoda együttműködési megállapodását 
meghosszabbították. 

33/2021.: Nagyrét utcai ingatlanok hasz-
nosítása. Komló járási székhely, munkahe-

lyeket kell bővíteni, fejleszteni. Már most 
is számos vállalkozás telephelye található 
itt, több mint száz munkahelyet biztosítva. 
Az üres területek beépítésével újabb több 
száz munkahely létesülhet. A területen fá-
sítás, növényesítés veszi majd kezdetét a 
lakótelep és az üzemi terület között. 

34/2021.: „Épületenergetikai korszerű-
sítés Komlón” megnevezésű pályázathoz  
kapcsolódó bruttó 39,2 millió forint ösz-
szegű többlettámogatási igény benyúj-
tását a testület utólagosan jóváhagyja.  
A projekt forrásszerkezete bruttó 155,5 
millió forintról 194,7 millió forintra mó-
dosul. A város óvodái, a fűtőerőmű és a 
vízműtelep irodaépületei napelemeket 
kapnak. A kökönyösi óvoda esetében a te-
tőszerkezetének megújítása után kerülhet 
sor a napelemek telepítésére.

35/2021.: A Kazinczy u. 4. szám alatti 
önkormányzati bérlemény kémény felújí-
tásához szükséges bruttó 381 ezer forint 
összeget a 2021. évi költségvetés terhére 
biztosítja. A kémények biztonsági előírásai 
szigorodtak, a megfelelő működésről a bér-
beadónak kell gondoskodni. 

36/2021.: „Humán szolgáltatások fejlesz-
tése a Komlói járásban” című pályázathoz 
kapcsolódó építési beruházáshoz (Mecsek-
pölöske) ajánlatkérés. Ez egy két évvel ez-
előtt indult EFOP-pályázat, amit a járási 
községekkel közösen nyújtottunk be. 

Mivel Komló volt a pályázó, ezért a pályá-
zatok lebonyolítását a komlói önkormány-
zat folytatja le, az adott település polgár-
mesterével történt egyeztetések után.

37/2021.: Fenntartható városfejleszté-
si stratégiák támogatása című pályázati 
felhívásra a támogatási kérelem benyúj-
tása 10 millió forint összköltséggel, önerő 
biztosítása nélkül. A 2021-2027-es uniós 
költségvetési időszakhoz kapcsolódó pá-
lyázatokon való részvétel elengedhetetlen 
feltétele, hogy a város rendelkezzen vá-
rosfejlesztési stratégiával. Ez a pályázat 
lehetőséget biztosít arra, hogy a stratégia 
elkészítését finanszírozza.

A részletes határozatok az önkormányzat 
weboldalán olvashatóak: komloonk.hu/tes-
tulet-hatarozatok-2021. 
A testületi döntések bemutatását követ-
kező számunkban folytatjuk.

Tilos kihelyezni építési-bontási törme-
léket, gumiabroncsokat, elektronikai- és 
egyéb veszélyes hulladékot. Ezeket a 
Sportvölgyben található lakossági hulla-
dékudvarban, (mennyiségtől függően) díj-
mentesen lehet leadni.
A lim-lom akció időpontjai városré-
szenként a következők:

2021. április 12-13. (hétfő-kedd): Belvá-
ros, Szilvás, Somág, Kenderföld, Mecsekjá-
nosi, Kisbattyán városrészek.

2021. április 19-20. (hétfő-kedd): Körtvé-
lyes, Kökönyös, Dávidföld, Mecsekfalu, Si-
konda városrészek.

2021. április 26-27. (hétfő-kedd): Gesz-
tenyés, Zobák-akna, Zobákpuszta, Anna 
akna, Imretelep, Újtelep, Sóstó, Béketelep, 
Majális tér városrészek és a Kossuth-aknai 
út.
Az akció időszakán kívül a felesleges-
sé vált háztartási lim-lom elhelyezésére 
szintén a komlói lakossági hulladékud-
varban van lehetőség.

Ezentúl a www.komloieromu.hu olda-
lon regisztrációt követően bárki otthon-
ról kényelmesen, gyorsabban intézheti 
hivatalos ügyeit.

– Elindítottuk online ügyfélszolgálatun-
kat, ebben a rendkívüli időszakban min-
denkit arra bíztatok, hogy vegye igénybe új 
szolgáltatásunkat – mondta Mayerhoff At-
tila, a Komlói Fűtőerőmű Zrt. igazgatója. 

Regisztrációt követően ugyanazokat a 
szolgáltatásokat lehet igénybe venni, mint 

a személyes ügyfélszolgálaton. Fogyasztó-
váltás bejelentése, mérőóra állások beje-
lentése, számlákkal kapcsolatos ügyeket 
intézhetünk, fizethetünk online. 

Ezentúl szintén lehetőség van a csekken 
történő befizetésre. Mayerhoff Attila igaz-
gató elmondta, hogy hosszabb távra terve-
zik az online ügyintézést. 

Társasházi közös képviselők, illetve la-
kásonként a lakók is használhatják az új 
funkciót. A közös képviselők részére egy tá-
jékoztatót küld a vállalat a jövőben, amiből 
megismerhetik ezt a lehetőséget, hiszen 
az ő munkájukat is megkönnyíti az online 
ügyfélszolgálat használata.
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KÉZILABDA NB-I.: NYOLCGÓ-
LOS VERESÉG A SZEGEDTŐL
2021. március 26. Sport36-Komló
Helyt álltunk a sztárokat felvonultató 
MOL-Pick Szegeddel szemben.
A 10. fordulóból elmaradt találkozót pótolt 
a Sport36 és a Szeged. 
K&H Kézilabda Liga 10. forduló:
Sport36-Komló – MOL-Pick Szeged 
29-37 (15-19)
Komló, Városi Sportközpont zárt kapuk 
mögött. V: Nagy, Túróczy
Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged 
vezetőedzője: „Ma a legfontosabb, hogy 
egy mérkőzéssel többet játszottunk. Jól 
védekeztünk, különösen a meccs elején, 
erre lehet építeni a jövőben. Örülök, hogy 
mindenkinek lehetőséget tudtunk adni a 
játékra.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló veze-
tőedzője: „Próbáltuk a legtöbbet kihozni 
a mérkőzésből. Hasznos tapasztalatokat 
szereztünk, amit szeretnénk felhasználni 
a következő meccseinken.”
SIMA GYŐZELEM AZ OROSHÁ-
ZA ELLEN
2021. március 31. Sport36-Komló
Egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben 
csapatunk hatodik győzelme az igen tar-
talékos Orosháza ellen. A megszerzett két 
ponttal eggyel feljebb léptünk a tabellán.
K&H Kézilabda Liga 15. forduló:
Sport36-Komló – Orosházi FKSE 33:25 
(16-10)
Városi Sportközpont zárt kapuk mögött.
V: Südi, Medve
Ratko Djurkovic, az Orosháza vezetőedző-
je: „Hiányzott négy kezdőjátékosunk, ezért 
nem tudtunk jó teljesítményt nyújtani. 
Ráadásul hibáink miatt két piros lapot is 
kaptunk, ám akik pályára léptek azokkal 
nagyon elégedett vagyok, mert láttam, 
hogy mindenki száz százalékot nyújtott. 

ISMÉT BAJNOK A DÖKE KÉZI-
LABDACSAPATA
2021. március 29. KN

2021. március 22. KN

KOMLÓI SIKEREK A SZÉP MA-
GYAR BESZÉD VERSENY
MEGYEI DÖNTŐJÉN

Az online megrendezett Szép Magyar 
Beszéd verseny Baranya megyei dön-
tőjén szakképző kategóriában az első 
három helyezést, a gimnáziumi kategó-
riában pedig a második és a harmadik 
helyet is komlói diák nyerte meg.

A Baranya Megyei SZC Komlói Techni-
kum, Szakképző Iskola régi nevéhez híven, 
Kazinczy Ferenc munkásságának emléké-
re harminc éve rendezi meg a Szép Magyar 
Beszéd verseny megyei fordulóját. Ezen a 
szép kiejtési versenyen Baranya megyei 
középiskolák 9-12. évfolyamos diákjai ver-
senyeznek. 

A rendkívüli helyzetben a megyei ver-
senyt hagyományos módon idén nem lehe-
tett megszervezni, ezért online formában 
került rá sor. 

A járványhelyzet miatt nehezen indultak 
az edzések, októberben jött a szigorítás, 
amikor nem lehetett edzeni a teremben, 
ősszel rengeteg mérkőzés elmaradt. No-
vemberben csupán heti egy edzésre volt 
lehetőség a KBSK pályán.
Az utóbbi meccseken a fiúk jelentős fölény-
nyel nyertek. Az utolsó mérkőzésen pedig 
megsemmisítő győzelmet arattak a hazai 
sportolók. Minden játékos és az edző is úgy 
látja a komlói kézilabdasportot, hogy ez 
egy összetartó család.
– Az első pár meccs eléggé gyatra volt, a 
védekezésünk nemigen állt össze, viszont 
az utóbbi hat meccsen egy csapatként mű-
ködtünk – mondta Bősz Gábor Szilárd, a 
DÖKE Kézilabda KC játékosa.
– NB-II.-ről szó sem lehet, mert oda pénz 
kellene, amivel mi nem rendelkezünk – 
mondta el Baráth Gyula vezetőedző – pedig 
a csapat megérdemelné. A tavalyi félbesza-
kadt bajnokságon is megérdemeltük volna 
az első helyet, hiszen négy pont előnyünk 
volt, és három meccs lett volna vissza.

Ilyen játékkal a következő fordulókban – a 
hiányzókkal kiegészülve – elérhetjük célja-
inkat.”
Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezető-
edzője: „Ismertük az Orosháza nehézsége-
it, ezért volt fontos, hogy a mérkőzést jól 
kezdjük. Ez adott alaphangot a 60 percre, 
viszont néhányan kényelmesek lettek, és 
elkövettünk olyan hibákat – pl. a visszafu-
tásoknál –, amiket egy merőben más hely-
zetben sem szabad elkövetni. Ez figyelmez-
tetés, hogy oda kell tennünk magunkat a 
végéig. Fontos, hogy két pontot szereztünk. 
Igyekszünk feljebb lépegetni a tabellán. 
Lesznek még nagyon fontos meccsek, a mai 
tapasztalatokból építkeznünk kell.”
JOBB VOLT A FÜRED
2021. április 7. Sport36-Komló
Elsősorban az első félidőben nyújtott meg- 
győző játékával biztosan vitte el a két pon-
tot otthonunkból a Balatonfüred.
Kettő-kettőig tudtuk tartani a lépést az 
idei évben már 9. győzelménél tartó ven-
dégcsapattal. 
K&H Kézilabda Liga 17. forduló:
Sport36-Komló – Balatonfüredi KSE 
26:30 (12-19)
Városi Sportközpont, zárt kapuk mögött. 
V: Andorka, Hucker.
György László, a Balatonfüred vezetőedző-
je: „Nem voltunk a legfrissebbek, és tud-
tuk, hogy a jó játékosállományú Komló ott-
honában egy nagyon nehéz mérkőzés vár 
ránk. Utólag azt lehet mondani, hogy ma-
gabiztos győzelmet arattunk itt Komlón.”
Kilvinger Bálint, Sport36-Komló vezető-
edzője: „Teljesen megérdemelt győzelmet 
aratott a Füred. Az első 30 percben közel 
sem azt nyújtottuk, amit nekünk kellene 
támadásban, mind védekezésben, ezért 
alakult ki a nagy különbség. Kimondhat-
juk, hogy ez közel sem a mi napunk volt, 
nem tudtuk akkora csatára késztetni el-
lenfelünket, amilyenre szerettük volna.”

Komlói Napló 
Komló Város Információs kiadványa

Megjelenik 18 500 példányban
Komló és vonzáskörzete  

(32 településen)
Felelős szerkesztő: Magyar Ferenc

Hírszerkesztő: Rajczi János
Kiadó: Baranya Televízió Kft.

7300 Komló, Kossuth Lajos u. 121.
Tel.: (+36)72/581-049

E-mail: komloinaplo@gmail.com

LABDARÚGÁS: GYŐZELEMMEL 
ZÁRTA A MÁRCIUST A BÁNYÁSZ
2021. március 27. Hiegl Zsolt

LEZÁRULT A „RAJZOLJ A BUSZ-
RA!” RAJZPÁLYÁZAT
2021. március 28. Hiegl Zsolt
Már láthatóak a Volánbusz két komlói 
helyi járatán a nyertes gyermekek al-
kotásai. Lezárult a „Rajzolj a buszra!” 
általános iskolások számára kiírt rajz-
pályázat.

„Autóbusszal – biztonságosan – az iskolá-
ba” témában – mintegy 80 rajz és festmény 
érkezett a határidőig a szervezőkhöz. Az 
aktivitás azért is becsülendő, mert a diá-
kok már többnyire az online tanítás idősza-
kában készítették alkotásaikat.

Alsós és felsős diákok kategóriájában leg-
jobbnak tartott 3-3 kép a napokban óriás 
méretben került fel két Komlón közlekedő 
autóbusz hátulsó felületére. A különdíjban 
részesült további pályázók tárgyjutalmat 
vehetnek át az iskolák „újranyitását” köve-
tően. Az alkotások egy hónapon keresztül 
láthatók majd városszerte.

Négygólos győzelemmel zárta márciust 
labdarúgócsapatunk. Tóth Máté együttese 
két hónapja nem kapott ki a bajnokságban.
A gyengén teljesítő Harkány volt ellenfele 
labdarúgócsapatunknak a bajnokság 19. 
fordulójában. A gólok sorát Tukerics nyitot-
ta még az első félidő derekán. A második-
ban Miltner két találata révén tovább nőtt 
előnyünk. A kegyelemdöfést Doboviczki 
közvetlenül a lefújás előtt adta a harkányi-
aknak.
AutóCity Volkswagen Megyei I. 19. fordu-
ló:
Komlói Bányász – Harkány 4:0 (1-0)
Kökönyös, zárt kapuk mögött.
V: György B. (Székely, Lovász)
Gólszerző: Tukerics (19.p), Miltner (49.p és 
64.p), Doboviczki (89.p).
DÖNTETLEN A PEAC ELLENI 
RANGADÓN
2021. április 4. Hiegl Zsolt
Három gólunk és kétszeri kétgólos vezeté-
sünk is kevésnek bizonyult a győzelem ki-
vívásához a PEAC elleni rangadón.
Tukerics jóvoltából a félidő felénél már 
két góllal is elléptünk ellenfelünktől. Az 
egyetemisták a szünetig hátralévő időben 
szépítettek.
Fordulás után közel fél órát kellett várni 
az újabb találatra. Erdős góljánál már fé-
lig a zsebünkben érezhettük a 3 pontot, de 
elég volt két perc kihagyás, és egyenlített 
a PEAC.
AutóCity Volkswagen Megyei I. 20. fordu-
ló:
PTE-PEAC – Komlói Bányász 3:3 (1-2)
Pécs Várkői stadion zárt kapuk mögött.
V: Bánfai (Kövesdi, Löffler)
Gólszerzők: Varga T. (10.p), Tukerics (22.p), 
Erdős (73.p), illetve Hergenrőder (35.p), 
Fűrész (82.p), Gelencsér (84.p).

Az autóbuszokra kihelyezett rajzok alko-
tói: Alsósok: 1. Benkő Száva 4. osztályos – 
Gagarin, 2. Uti Mia és Sedivy Zoé 4. osztá-
lyos – Szilvás, 3. Gscheidt Lili 1. osztályos 
– Gagarin, Felsősök: 1. Cserveni Szabolcs 
8. osztályos – Szilvás, 2. Kiss Emese 5. 
osztályos – Felsőszilvás, 3. Szabó Panna 5. 
osztályos – Felsőszilvás.

A lezárult rajzpályázat ahhoz az EU-s 
forrásból, valamint Komló Város Önkor-
mányzat és konzorciumi partnere, a Vo-
lánbusz Zrt. támogatásával megvalósuló 
nagyszabású beruházáshoz kapcsolódik, 
melynek keretében újulhat meg a komlói 
buszpályaudvar.

A versenyre felkészítés is az online térben 
történt a gyerekek és felkészítő tanáraik 
között. Minden jelentkező iskola egy sze-
mélyre szabott felhő tárhelyre tölthette fel 
a szabadon választott szövegek videóját.

A Kazinczy-díj Alapítvány által megadott 
kötelező szöveget pedig a verseny napján 
reggel nyolc órakor e-mailben kapták meg 
a tanulók. A három Kazinczy-díjas magyar-
tanárból álló zsűri Minárik Tamás elnök-
kel, Aradi Éva és Almási Éva zsűritagok 
részvételével értékelte az elhangzottakat. 
A megyei verseny két legjobb tanulója jut 
tovább az országos döntőbe a gimnáziumi 
és a szakközépiskolai megmérettetésből 
egyaránt.
Eredmények a szakképző kategóriában:

I. Kenyeres Fanni – Felkészítő: Sziliné 
Szilágyi Erzsébet (Komlói Technikum)

II. Csiszár Levente – Felkészítő: Sziliné 
Szilágyi Erzsébet (Komlói Technikum)

III. Balázs Marcell Benjámin – Felkészí-
tő: Sziliné Szilágyi Erzsébet (Komlói Tech-
nikum)
A gimnáziumi kategória nyertesei:

I. Rablánszky Gitta – Felkészítő: Sziebert 
Ferencné (Mohácsi Kisfaludy Károly Gim-
názium)

II. Czentner Blanka – Felkészítő: dr. Vá-
cziné Orovicza Tímea (Komlói Gimnázium)

III. Balogh Boglárka Gréta – Felkészítő: 
dr. Vácziné Orovicza Tímea (Komlói Gim-
názium)

– A tavalyi sikerek után büszkék va-
gyunk, hogy idén is a diákjaink Baranya 
megye legszebben beszélő tanulói. A tavaly 
elmaradt döntő miatt kétszeresen is meg-
érdemlik, hogy szerepelhessenek, és kép-
viselhessék megyénket az országos döntőn 
– mondta el Jankóné Borostyán Gabriella 
igazgatóhelyettes.

Az idei tanévben megrendezésre kerülő 
országos döntőre valószínűleg szintén on-
line formában kerül majd sor.

65 ÉVES A KOMLÓI BÁNYÁSZ 
HORGÁSZ EGYESÜLET
2021. április 1. KN
Az egyesület megalakulásakor nem volt 
tó Komlón, de a MOHOSZ megadta az 
engedélyt. 

A jubileum alkalmából Bogdán László a 
Komlói Bányász Horgász Egyesület ügy-
vezető elnöke tárta fel a régen elfeledett 
események sorát hiteles dokumentumok 
és jelenleg elérhető iratok alapján.

1955. szeptember 23-án alakult meg az 
egyesület a villamosüzem természetkedve-
lőinek elhatározásából. A MOHOSZ 1955. 
november 8-án elfogadta a kérvényt, de az 
egyesület horgászható vízterülettel nem 
rendelkezett. 

1957-ben új vezetőség alakult meg, akkor 
a tagság erőteljes kérésére új vízterülete-
ket próbáltak szerezni.

Több terület tóvá alakítása szóba került, 
többek között a kisbattyáni völgy, amit az 
akkor működő termelőszövetkezet nem en-
gedélyezett, ezután a völgységi-patak elzá-
rásával próbálkoztak. Végül az egyesület 
szorgalmazta a sikondai terület rendezé-
sét, és a kis tó létrehozását. 

Közben harminc fő alá csökkent a tagok 
száma, így a MOHOSZ 1961 novemberé-
ben megvonta az egyesület engedélyét. 
A vezetőség előadásokat, filmvetítéseket 
szorgalmazott, ahol népszerűsítették a 
horgászatot, így újabb negyvenhét fő je-
lentkezett a horgászok sorába. 

1962-ben a Városi Tanács részéről dr. 
Simek Árpád a kis tó tervének előkészíté-
séhez meghívta az egyesületet. 1964-ben 
megépült a tó, horgászati jogát 1965-ben 
megkapta a társaság.

1965-ben elindult a telepítés, 200 kg 
ponty került a tóba háromezer forint érték-

ben. A tagok száma folyamatosan nőtt, így 
szóba került egy másik vízterület kialakí-
tása, hiszen a kis tó ebben az időben csóna-
kázó tóként is funkcionált. 

 A Mecseki Szénbányák tervezői ingyen 
elkészítették a nagy tóhoz a terveket és az 
időközben eliszaposodott kis tó tisztításá-
ban is aktívan részt vállaltak. 

1970–72 között létesült a nagy tó, meg-
történt a haltelepítés, rendkívüli módon 
bővültek a horgászati lehetőségek. Mind-
két tó az önkormányzat tulajdonában van.

1997-től a MOHOSZ tulajdonában álló 
Mecsekpölöskei tavat 2030-ig bérli a hor-
gászegyesület.

Az alakuló közgyűlésen a létszám 1955-
ben 33 fő volt, 2021-ben közel 1000 fő. 

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az 
utánpótlás nevelésére, igyekszik a komlói 
nevelési intézményekkel szoros kapcsola-
tot ápolni.


