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Kirándulás Siklóson 

Július 18-án, szombaton az önkor-
mányzat egynapos, autóbuszos kirándu-
lást szervezett a Siklósi Fürdőbe. A vidám 
hangulatú kiránduláson 26-an vettek részt, 
mely a gyerekek számára teljesen ingyenes 
volt. Bár az időjárás lehetett volna 
nyáriasabb, a fedett fürdőben szerencsére 
nem kellett ez miatt aggódni. A hazafelé 
úton egy fagylaltra is megálltunk 
Magyaregregyen. Reméljük, hogy jövőre 
már nem lesznek korlátozások, és a nyár 
folyamán több ilyen fürdés vagy kirándu-
lás szervezésére nyílik majd lehetőség. 

Főzőverseny és családi nap 

Idén a koronavírus okozta korlátozá-
sok miatt nem tudtuk megtartani a hagyo-
mányos június végi falunapot. A nyár 
folyamán a járványhelyzet enyhült, így az 
ötszáz fő alatti rendezvények megtartására 
lehetőség nyílt. A képviselő testület úgy 
döntött, hogy egy főzőversennyel egybe-
kötött családi napot tartunk augusztus 15-
én. Szerencsére az időjárás is kedvezett a 
rendezvénynek, nem volt túl meleg, és egy 
kis frissítő zápor is csak este jött.  

A főzőversenyen 18 csapat indult, 
melyek közül két csapat Magyaregregyől, 
egy Alsómocsoládról és három Szalatnak-
ról érkezett. A többi csapat köblényi volt. A 
zsűri elnöke Lovasi József volt, aki a Pest 
megyei Maglódról érkezett. Tisztségét te-
kintve pedig a Szabadtűzi Lovagrend 
Rendvédelmi Főkapitánya. A zsűri másik 
tagja Klesch Csaba, korábbi polgármester 
volt
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A csapatok számára nem volt meg-

kötés az elkészítendő étel fajtáját te-
kintve, tehát nem csak pörkölt készítésére 
volt lehetőség. Az induló csapatoknak 3 kg 
sertéshúst, sátrat és sörpadot biztosított a 
köblényi önkormányzat. Minden csapat 
oklevelet és a zsűri által felajánlott vázát 
kapott a részvételért.  

A zsűri külön értékelte az ételek mellé 
hozott süteményeket is, valamint egy  

 
gasztro-totó verseny is volt a csapatok 
között. Szintén különdíjban részesült a 

legfiatalabb versenyző és a népi hagyomá-
nyokat leginkább tiszteletben tartó csapat 
is. A számos különdíj és az elért helyezése-
ket szeretnénk itt is összefoglalni, egy-
szersmind szeretnénk ismét gratulálni 
minden díjazottnak és megköszönni rész-
vételt mindenkinek! 

 
 

 

Eredmények 
 
Ételek versenye: 
Helyezés Csapatnév Egyéb 
1. Egrögy  Mint a legjobb főzőcsapat, egyben a vándorkupa győztese! 

2. Herneszék - 

3. Bugyis Bt. - 

Különdíj 1. Jóbarátok - 

Különdíj 2. Pince Barátok - 

 
Gasztró totó: 

Helyezés Csapatnév 
1. Káposzta Zsiványok 

2. Lea és csapata 

3. Mocsadékok 

 
Sütemény: 

Helyezés Csapatnév Egyéb 
1. Meggyesek karamellás szelet 

2. Kleriné Takács Andrea kókuszgolyó 

3. Pista bácsi konyhája gyümölcsös tejberizs 

Különdíj 1. Kleri Zoltánné krémes 

Különdíj 2. FIFA linzerkarika 

 
Szakmai különdíj: 

- Szabadtüzi Lovagrend különdíja a legfiatalabb versenyző részére:   Lea és csapata 
- Szabadtüzi Lovagrend különdíja a népi hagyományok ápolásáért:    Pista Bácsi Konyhája 
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A főzőverseny mellett népi játékok 

(kosárhinta, lépegető, horgászjáték, csir-
kepofozó) álltak a gyerekek rendelkezé-
sére. Emellett 11 órától délutánig bohóc 
szórakoztatta őket, valamint arcfestésre,  
 

csillámtetoválásra is volt lehetőség. 17 
órától Balássy Betti és Varga Feri egyórás 

műsora következett, majd tombolasorso-
lás, végül szabadtéri bál zárta le a napot. 
Reméljük, hogy mindenki jól szórakozott!  
 

  
 
 

Megújult az Újtelep és a Kossuth utca felső részén a burkolat 

2020 márciusában jelent meg a Ma-
gyar Falu Program önkormányzati tulaj-
donban lévő utak/hidak felújítására kiírt 
pályázati lehetősége, melyre bruttó 30 
millió Ft-ig lehetett pályázati anyagokat 
benyújtani.  A Köblényi Önkormányzat az 
Újtelep utca teljes hosszára (összesen: 103 

+ 20 m), valamint a Kossuth Lajos u. 1-24. 
sz. közötti szakaszára (összesen 401 m) 
nyújtotta be az előzetes szakvélemények 
által leírt szempontoknak megfelelő pá-
lyázatát, amelyet július elején el is nyer-
tünk.  
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A két utca kiválasztásánál a fő szem-

pont az volt, hogy ezeknek az önkor-
mányzati utaknak az állapota volt a 
legrosszabb minőségű, felújításukra az el-
múlt évtizedekben semmilyen lehetőség 
nem volt. A Béke utca jelentős része 2016-
ban kapott új kopóréteget, míg a Kossuth 
utca buszmegállótól felfelé eső szakaszán a 
2000-es években-ben volt utoljára aszfal-
tozás. A leginkább felújításra szoruló köb-
lényi útszakasz – a bekötőút és a körforgó 
egésze – nem önkormányzati tulajdonban 
áll, így ezek felújítására ebből a pályázati 
forrásból sajnos nem volt lehetőségünk. 
Erre más forrásokat keresünk. (Folynak az 
egyeztetések a fenntartó Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-vel.) 

 

 
A pályázaton bruttó 27,8 millió fo-

rintot nyertünk, melyből a hivatalos és 
kötelező tételeken kívül (pl. tervezés, mű-
szaki ellenőrzés, projektmenedzsment) az 
ÁFA összege is levonásra kerül, tehát ösz-
szességében az elnyert keretösszeg mint-
egy 60 %-a fordítható a tényleges 
beruházásokra. Augusztus utolsó napjai-
ban megtörtént az érintett útszakaszok 
előkészítése, majd szeptember 1-3. között 
a munkálatok jelentős részét be is fejezte a 
kivitelező. Az Újtelep melletti árokszakasz 
tisztítása, valamint a Kossuth utcában lévő 
csatornafedelek kiemelése az új kopóréteg 
szintjéig szintén megtörtént. Köszönjük az 
érintett utcákban lakóknak a munkálatok 
idején tanúsított türelmét! 

 

  
 

Kiépül a belterületi biztonsági kamera-rendszer  

A Köblényi Önkormányzat 2018-ban 
nyújtott be pályázatot a LEADER-prog-
ram keretében térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére, melyet 2019 második felében 
támogatásra alkalmasnak minősítették. Az 
eredeti elképzeléseket jórészt meghagyva 
fogadta el az új testület is a tervezetet, ki-
egészítve azt még két kamera kihelyezésé-
vel. A pályázat A megbízott kivitelező a 

munkálatokat 2020 nyarán kezdte meg, 
szeptember végére az EON áramvételezési 
pontokat is kialakították, valamint üzembe 
helyezték a polgármesteri hivatalban lévő 
rögzítő központot, így lényegében a pályá-
zati támogatással előirányzott munkálatok 
jelentős része elkészült. Összesen 11 ka-
mera kerül kihelyezésre a falu közterüle-
tein, közülük nyolcat szereltek fel és  



Köblényi Hírek  2020. október 

 
 

 
üzemeltek be eddig. A fő szempont az 
volt, hogy lehetőleg minden, a falu terü-
letére érkező földesút, valamint az egyet-
len bekötőút forgalma szükség esetén 
ellenőrizhető legyen.  

 

 
 

A kamerarendszer kiépítésének elő-
nye, hogy jelentős visszatartó erővel bír. 
Szerencsére községünkben eddig is csak 
elvétve fordultak elő bűncselekmények, a 
biztonsági kamerák használatával ezek ta-
lán még inkább eltűnnek és tovább nő a la-
kosság biztonságérzete.  

A projekt megvalósulását a rendőrség 
is támogatja, hiszen a közterületi térfigyelő 
kamerák segítségével a rendőri feladatok 
ellátását is remekül ki lehet egészíteni. A 
biztonsági kamerákkal jelentős eredmény 
érhető el a közterületi bűncselekmények 
megakadályozásában, könnyebbé válhat 
az ún. átutazós bűnözés felderítése és ha-
tékony eszköz lehet a házaló csalók elriasz-
tásában, melyek főleg az egyedül élő 
idősekre jelentenek kockázatot.  

 
 

 
A kamerák nagyfelbontású, kiváló 

minőségű képet rögzít full HD felbontás-
ban, éjszakai körülmények között is. Arc 
vagy rendszám felismerésére 10-25 m tá-
volságból is alkalmas. A felvételeket a 
rendszer tíz napon keresztül rögzíti, így 
nem csak adott időben érhető tetten pél-
dául egy bűncselekmény elkövetése, ha-
nem később is visszanézhető az 
eseménysor. A felszerelt kamerák teljes lá-
tókörében ki kellett tisztítani az esetleg be-
lógó faágakat, melyek főleg a megfelelő 
éjszakai belátást akadályozták.  

A kihelyezett kamerák közül kettő a 
Kossuth u. 30. melletti villanyoszlopra ke-
rült fel, melyek közül az egyik a kultúr-
házra, másik pedig a Kossuth utca felső 
részének irányába néz. A faluközpontban 
(telefonfülke mellett) szintén két kamera 
működik, egyik a buszmegállóra és az 
előtte lévő térre, másik pedig a faluból ki-
vezető utat látja be. A Kossuth utca 54. sz. 
előtti kamera a Csekéék felől érkező utat 
rögzíti. A temetőben a sírház felett egy új 
oszlop került kiépítésre. Azon egyelőre 
egy kamera üzemel, azonban ide két to-
vábbi kamera kerül kihelyezésre, melyek-
kel együtt a temető jelentős része 
ellenőrizhetővé válik majd. A Béke utca és 
a temető felé tartó út elágazásánál kihelye-
zett készülék a víztorony felől érkező be-
kötőút felé néz. Egy további kamera a 
focipályán, a színpad előtti területet látja 
be. Nem üzemel még, de Béke utca alsó ka-
nyarjában (8. sz. mellett), a kivezető föl-
desút felé fog kerülni további egy kamera. 
Az Újtelep 2. mellé felkerülő kamera pedig 
szintén a kivezető földesutat figyeli majd.  

A pályázati keretbe sajnos nem fért 
bele a Kossuth utca elejére (bikali és ma-
róci földesút felé) egy kamera telepítése, 
bár ezt még fontosnak tartotta volna a kép-
viselő-testület. Legalább 3-4 átjátszó an-
tenna kellett volna a működtetéséhez, ami 
irreálisan megnövelte volna a költségeket. 
Ezt a későbbiekben természetesen pótolni 
szeretnénk, hiszen a falu belterületére ér-
kező összes bekötőút fogalma ellenőriz-
hető lesz.



Köblényi Hírek  2020. október 

 
 

            
 
Új falugondnok Köblényben 

2020. szeptember elsejétől Toronicza 
Lászlóné Ágota látja el a falugondnoki fel-
adatokat községünkben. Munkába állása 

óta a legtöbben már találkozhattak vele. Az 
alábbiakban szeretnénk közölni a rövid 
bemutatkozását: 

 
„Kedves Köblényi Lakosok!  
 
Toronicza Lászlóné Ági vagyok, szeptember elseje óta Köblény falugondnoka.  Jelenleg Szász-

váron élek párommal és két lányommal. 
Számomra a falugondnoki munkakör egy új feladat, hiszen eddigi életem során még nem láttam 

el ilyen jellegű feladatokat, de igyekszem belerá-
zódni. Munkáim során mindig fontos volt az em-
berekkel való megfelelő a kommunikáció és a 
kapcsolatteremtés. Szívesen segítek az embereknek 
a problémák megoldásában, emiatt is jelentkeztem 
erre az állásra. Mivel eddig hivatalban dolgoz-
tam, így rálátásom volt az ott folyó munkákra is. 
Ebből adódóan nem ismeretlen számomra a hiva-
talos ügyintézés, a pénzügyek koordinálása, vagy 
éppen a programszervezés. Többször vettem részt 
közösségszervezői képzésen. 

Szívesen tanulok új dolgokat, ha azzal a falu 
érdekeit tudom szolgálni.  

Bízom benne, hogy hamar be tudok illesz-
kedni a falu életébe! 

Bármilyen ügyben nyugodtan forduljanak 
hozzám, igyekszem mindenben segíteni!” 

Üdvözlettel 
         Toronicza Lászlóné Ági 
 

Köblényi harangszó a Kossuth Rádióban  

A Kossuth Rádióban déli 12.00-kor 
már évtizedek óta közvetítenek harango-
zást. Az elmúlt években már hagyomány-
nyá vált, hogy napról napra más-más falu 
vagy város templomából közvetítik a ha-
rang hangját, előtte pedig néhány percben 
ismertetik az adott település történetét, 
hírt adnak a régmúlt és a közelmúlt fonto-
sabb eseményeiről. Még a nyár elején ke-
restük meg a rádió szerkesztőségét azzal, 
hogy szeretnénk, ha a köblényi nagyha-
rang hangját is hallhatnánk a rádióban. Au-
gusztus 25-én rögzítették a felvételt, mely 
2020. november 9-én, hétfőn, és 2020. 
november 15-én, vasárnap kerül majd 
adásba. Néhány perccel dél előtt (11.56 

perctől) kezdődik egy rövid ismertető 
Köblényről, melyet 12.00-tól követ a déli 
harangszó, így ezen a két napon nemcsak 
mi itt a faluban, hanem országszerte hall-
hatják a köblényi nagyharangot. 

Ez egyben jó alkalom arra is, hogy rö-
viden összefoglaljuk a köblényi harangok 
történetét, néhány fontosabb jellemzőit. 
Minden nap halljuk a hangjukat, de talán 
sokan vannak a faluban olyanok, akik még 
képről sem látták őket.  

A harangok mindig is fontos szerepet 
játszottak a magyar falvak életében. Nem 
csak a misékre való híváskor, a temetések,  
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évfordulók alkalmából harangoztak, ha-
nem a régebbi időkben tűzesetkor vagy 
nagyobb viharok idején is "félreverték" a  
harangokat a templomtoronyban. Emel-
lett egy falu vagy közösség gazdasági hely-
zetét, az összefogásának erejét is 
jellemezte, hogy mekkora harangokat tud-
tak öntetni. Az évtizedek, vagy akár évszá-
zadokon keresztül hallható harangok 
egybeforrtak a falvak történelmével és az 
ott lakó emberekkel. Így az idők folyamán 
a szülőfalu harangjának ismerős hangja 
egyet jelentett az „otthon” érzésével, az el-
származottakban honvágyat ébresztett az 
emléke, és visszatéréskor jó volt újra hal-
lani a hangját. 

 

 
A nagy- és a középső harang 

A köblényi templom tornyában há-
rom harang lakik. Közülük a nagyharang 
kondul meg a legtöbbször, hiszen hajnal-
ban, délben és este is hallhatjuk. Ezen kívül 
a halottak kiharangozásakor is ez a harang 
szól. Alsó átmérője 90 cm, súlya 410 kg – 
ezzel a környék nagyméretű harangjai 

 
közé tartozik (pl. a szalatnaki vagy a ká-
rászi nagyharang súlya kb. feleekkora).  

A kisharanggal együtt 1925-ben ön-
tötték Sopronban a köblényi hívek ado-
mányaiból. Felületén a Szent Család 
dombormű látható.  

A középső harang a legritkábban hasz-
nált a három közül. A misék előtti második 
„hívás” idején, illetve összeharangozáskor 

hallható csak a hangja. Alsó átmérője 70 
cm, súlya 180 kg. Ez a harang készült a leg-
korábban: már csaknem 200 éves. Egészen 
pontosan 1831-ben öntötték Weinbert Pé-
ter pécsi harangöntő műhelyében. Felüle-
tén négy dombormű látható (Szent Alajos, 
Szent Donát, Szent Flórián és a Szenthá-
romság).  

A kisharang (vagy lélekharang) szintén 
mindennap hallható: este nyolckor, a 
nagyharang után szólal meg. A harang alsó 
átmérője 57 cm, súlya pedig 100 kg. Szin-
tén 1925-ben készült Sopronban, Páduai 
Szent Antal, a szegények védőszentjének 
tiszteletére szentelték föl.  

 

 
A kisharang 
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Köblény történelmében találhatunk 

egy érdekes epizódot, mely szintén egy 
haranghoz köthető. 1817 novemberében 
vályogvetés közben két, tíz év körüli fiú a 
földmunka közben talált egy 253 font sú-
lyú harangot (~115 kg). Több dokumentum 
is beszámol arról, hogy ezt a harangot 
Köblény középkori templomának romjai 
környékén találták. Ennek feltételezett he-
lye pedig a temető legrégebbi, a mai sírház 
fölötti területén lehetett. A megtalálás után 
az összegyűlt emberek kiásták a földből a 
harangot, majd az akkori plébános, Ge-
lentsér György utasítására a templomba 
vitték. 

 
Még ebben az évben újraöntötték, majd 
Király József, pécsi püspök szentelte 

meg. 
A harang későbbi történetéről sajnos nin-
csenek adatok, hiszen ma s legrégebbi, 170 
kg-os középső harangot - ahogy feljebb is 
említésre került - ennél később, 1831-ben 
öntötték. (Elképzelhető, hogy az 1817-ben 
talált, majd újra öntött harangot valame-
lyik háború idején rekvirálták háborús cé-
lokra, ahogy az a környéken számos 
településén is megtörtént.)

 
 

Rövid hírek  

Magyar Falu Program – Önkor-
mányzatunk a Magyar Falu Programban 
kiírt összes kategóriában nyújtott be pályá-
zatot. Közülük pozitívan bírálták el a fel-
jebb már részletesen tárgyalt útfelújítási 
pályázatot.  

Forráshiány miatt tartaléklistára he-
lyezték a kultúrház felújítására, a játszótéri 
játékok beszerzésére, a közterületek kar-
bantartására szolgáló eszközök beszerzé-
sére és egy új falubuszra beadott 
pályázatainkat. További két anyag még el-
bírálás alatt van (ravatalozóba új eszközök, 
polgármesteri hivatal fejlesztése).      

 

Faluház – A faluház teteje a kémé-
nyek mellett hosszabb ideje beázott. Mivel 
a Magyar Falu Programban benyújtott pá-
lyázatunk a Faluház teljes körű felújítására 
egyelőre nem járt sikerrel, ezért szükséges 

volt a kémények melletti bádogozás mi-
előbbi felújítása.  

Tűzifa támogatás – Október 15-én 
járt le a határidő a szociális tűzifa igénylé-
séhez. A képviselőtestület a beérkezett ké-
relmek elbírálását még október második 
felében elvégzi, amelyet követően a fa ki-
szállításra fog kerülni az érintetteknek.  

 

Tilos lesz a kerti hulladékok és az 
avar égetése – 2021. január 1-jétől lép ha-
tályba az a kormányrendelet, amely az or-
szág egész területén megtiltja a kerti 
hulladékok és az avar égetését. Ekkortól az 
önkormányzati szabályozás – Köblény 
esetében az eddig érvényben lévő szerdai 
tüzelési engedély – érvényét veszti. Tehát 
a háztáji égetés szabályozása kikerül az ön-
kormányzati hatáskörből.  

Influenza elleni védőoltás 
 
Idén a teljes lakosság számára ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás. Megkérjük 

a tisztelt köblényi lakosságot, hogy aki szeretné kérni az oltást, jelezze telefonon dr. Te-
mesi Gyula háziorvosnak (telefonszám: 72/520-706). A doktor úr 2020.10.28-án, szerdán 
rendel Köblényben, és hozza magával az előre kért db-számú oltóanyagot.  
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Egyéb érdekességek  

 
Csapadék 

Az év első felében tapasztalt szélsősé-
ges eloszlású csapadék a nyári hónapokat 
is jellemezte. Bár a júniusi és a júliusi ösz-
szegek még szintén elmaradtak a sokéves 
átlagtól, az augusztus hozott némi pótlást, 
hiszen csaknem 120 mm eső esett ebben a 
hónapban. A szeptember viszont ismét 
szárazabb időjárást hozott. Az átlagos 
mennyiség fele sem hullt le ebben a hó-
napban (csupán 37,5 mm). Ezzel szemben 

az október újra komolyabb csapadékot ho-
zott, hiszen 18-ig már 84 mm eső esett. A 
2020-as évben eddig 543 mm csapadék 
hullott a köblényi földekre októberig, míg 
a Magyaregregyen mért hivatalos, sokéves 
átlag az év első 10 hónapjában 692 mm, te-
hát eddig mintegy 150 mm-rel kevesebb 
csapadék hullott le idén. (Az itt közölt adatok termé-
szetesen továbbra is amatőr körülmények között kerültek rögzí-
tésre. H.P.)   

 

 
 
Köblényi fecskeállomány felmérése 

 
Az előző lapszámban beszámoltunk 

arról, hogy a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesülettel együttműködve 
2020 júniusában felmérésre került a köb-
lényi fecskeállomány. Az eredmények 
meglepően alacsony számokat mutattak. 

 A molnárfecske jellegzetesen zárt, csak 
egyetlen bebúvó nyílással ellátott sárfész-
keiből mindössze 43 db volt a faluban jú-
niusban, de ami ennél is meglepőbb, hogy 
ezek közül is csupán 19 fészek volt lakott. 
Egy-két évtizeddel ezelőtt ez a fecskefaj 
még hosszú sorokban töltötte meg a vil-
lanyvezetékeket a szeptemberi gyülekezés 
idején. A legtöbb lakott fészek a Kossuth u. 
21-ben volt.  

A felül nyitott, elsősorban istállók, jó-
szágállások, mezőgazdasági épületek eső-
től védett részeire fészkelő füstifecske 
állománya valamivel erősebb volt a falu-
ban. Összesen 99 fészket sikerült összesí-
teni, melyeknek csaknem a fele (50 db) 
lakott is volt. A legtöbb, egy háznál talál-
ható füstifecske a Kossuth u. 55-ben volt.  
Ennél a fajnál egyértelműen látszik, hogy a 
háznál tartott állatállományhoz erősen kö-
tődik.  

A felmérés adatai bekerültek a MME 
országos adattárába. Az évről évre történő 
számlálással e hasznos madarak állomá-
nyának változásai válnak követhetővé.     
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Közérdekű információk 

 
Szemétszállítás 

A kommunális hulladékgyűjtés to-
vábbra is minden héten hétfőn van. A sze-
lektív hulladék elszállítása 2020. januártól 
minden hónap negyedik péntekén történik. 
Ez októbertől a következő dátumokra esik:  

2020. október 23. 
2020. november 27. 
2020. december 27. 
2021. január 25. 
2021. február 27. 

 
Szentmisék 

Év végéig várhatóan ezeken a vasárna-
pokon lesz soros szentmise a köblényi 
templomban (az időpontok módosulása 
előfordulhat). A pirossal kiemelt napokon a 
szokásostól eltérően nem 08.30-kor kezdő-
dik. Idén a búcsú november 8-án lesz.  

 

2020. október 18. –  08.30 
2020. november 01.  –  08.00 
2020. november 8. (Búcsú)   08.30 
2020. november 22.  –  08.30 
2020. december 06. –  08.30 
2020. december 20.  – 08.30 
2020. december 24. –  21.30 
2020. december 25.  –  08.00 

 
 
 
Egészségügy – elérhetőségek, időpontok, nyitva tartások 
 

Házi és gyermekorvosi 
ügyelet 

Komló, Kossuth Lajos u.103. 
Telefonszám: 72/481-510 
 

Munkanapokon összevont ügyelet 
du. 15.00 és reggel 07.00 között. 
Hétvégén és munkaszüneti napokon 
külön gyermekorvosi ügyelet is 0-24 
között. 

Gyermekorvos:  
Dr. Andrási Friderika 

Szászvár, Arany János u. 30. 
Telefonszám: 72/389-021 

Rendelési idő:  
hétfő: 8-11.00, 15-16.00 között 
kedd, szerda, csütörtök:  
8-10.00 között 
péntek: 8-11.00 között 

Háziorvos:  
Dr. Temesi Gyula 

Kárász, Ady Endre u. 20 
Telefonszám: 72/520-706 

Rendelési idő: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  
8-11.30 
szerda: Szalatnakon 

Fogorvos:  
Dr. Úr Andrea 

Szászvár, Rózsadomb u. 1.  
Telefonszám: 72/389-309 

Rendelési idő: 
hétfő, szerda: 12-18.00 között 
kedd, péntek: 8-14.00 között 
csütörtök: iskolafogászat 

Labor Telefonszám: 72/589-044 
Rendelési idő:  
munkanap 7.30-09.00 között 

Gyógyszertár  
Szászvár, Május 1. tér 1. 
Telefonszám: 72/389-060 

Nyitva tartás:   
hétfő-csütörtök: 08-17.00-ig 
péntek: 08-16-ig  
szombat: ügyelet 8-11.00-ig 

Körzeti állatorvos: 
Dr. Csősz Gyula 

Kárász, Fürdő u. 14 
Telefonszám: 30/986-0969 
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Közüzemi információk 
 

EON Déldunántúli 
Áramszolgáltató 

Rt. 

Mobiltelefon: 
06 20/30/70/ 459 96 00 
H-K-Cs-P: 8:00-18:00 

Sz: 8:00-20:00 
 

Vezetékes telefon: 
06 52/ 512 400 

H-K-Cs-P: 8:00-18:00 
Sz: 8:00-20:00 

Mérőállás bejelentés 
 

Vezetékes telefonról (0-24 óráig): 
06-80-210-211 (ingyenesen hívható) 

 
Mobiltelefonról (0-24 óráig): 
0630/344-9488 (normál díjas) 

 
SMS-ben (0-24 óráig): 

0630/344-4999 (normál díjas) 

Baranya-Víz Zrt. Telefon: +36 69/311-144 
E-mail: vizmu@baranyaviz.hu 

Cím: Mohács, Budapesti országút 1. 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatalának  
ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei 
 

KORMÁNYABLAK 
OSZTÁLY  

 
Osztályvezető:  

Dr. Bácsai Márta 
 

Komló, Városház tér 3. 
72/795-063  

komlo.kab@baranya.gov.hu 

HATÓSÁGI ÉS 
GYÁMÜGYI OSZTÁLY 

 
Osztályvezető, 

Dr. Klumzer Tünde 
 

Komló, Városház tér 3. 
72 / 795-044 

komlo.hatosag@baranya.gov.hu 

ÉLELMISZERLÁNCBIZTONSÁGI ÉS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

OSZTÁLY 
Osztályvezető: 

Dr. Simonné Dr. Hódosi Szilvia 
 

Komló, Berek utca 3. 
72 / 581-390 

komlo.ebao@baranya.gov.hu 

Hétfő 7-17 óráig Hétfő 8-16 óráig Hétfő 8-15 óráig 

Kedd 8-12 óráig Kedd 8-12 óráig Kedd 8-15 óráig 

Szerda 8-17.30 óráig Szerda 8-17.30 óráig Szerda 8-15 óráig 

Csütörtök 8-18 óráig Csütörtök 8-12 óráig Csütörtök 8-15 óráig 

Péntek 8-12 óráig Péntek 8-12 óráig Péntek 8-12 óráig 

 
FOGLALKOZTATÁSI OSZ-

TÁLY 
 

Osztályvezető: 
Götzerné Páva Mária 

 
Komló, Bajcsy-Zs. utca 9/1. 

72 / 582-300 
komlo.foglalkoztatas@bara-

nya.gov.hu 

FÖLDHIVATALI  
OSZTÁLY 

 
Osztályvezető: 

Hardi Gábor 
 

Komló, Berek utca 3. 
72 / 483-110 

komlo.foldhivatal@bara-
nya.gov.hu 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 
OSZTÁLY 

 
Osztályvezető: 

Herczegné Dr. Leidecker Ildikó 
 

Komló, Bajcsy-Zs. utca 5. 
72 / 582-155 

komlo.nepegeszsegugy@bara-
nya.gov.hu 

Hétfő 8-12 óráig Hétfő 8-12 óráig Hétfő 8-16 óráig 

Kedd 8-15.30 óráig Kedd 8-15.30 óráig Kedd - 

Szerda 8-12 óráig Szerda 8-12 óráig Szerda 8-16 óráig 

Csütörtök 8-15.30 óráig Csütörtök 8-15.30 óráig Csütörtök - 

Péntek 8-10 óráig Péntek 8-10 óráig Péntek 8-12 óráig 
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