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Nyertes pályázatok bemutatása 

Új Falubusz (MF) 

Köblény jelenlegi falugondnoki 
autóbuszának kora és állapota miatt 
már régóta esedékes lenne annak cse-
réje. A gépjármű műszaki állapota saj-
nos nagyon rossz, számos alkalommal 
kellett jelentős összegeket arra fordí-
tani, hogy használható állapotban ma-
radjon. Ez komoly, terven felüli 
kiadásokat jelentett az önkormányzat-
nak. Ráadásul az óvodások szállítását 
januártól a falubusszal kell megolda-
nunk, így a jármű igénybevétele is je-
lentősen nőtt.  

 
Az év elején került kiírásra a Ma-

gyar Falu Program keretein belül a 
„Tanya- és falugondnoki buszok be-
szerzése” c. pályázati lehetőség, melyre 
Köblény is benyújtotta az igénylést 

(mint eddig minden hasonló jellegű ki-
írásra). A pályázat keretein belül lehe-
téség nyílt a meglévő autóbusz 
cseréjére. A maximálisan igényelhető 
támogatás összege 15 millió Ft volt. A 
pályázati anyagban egy Ford Transit 
V363 (Kombi) típusú, 9 fős mikrobusz 
beszerzése volt a cél, amelynek megvá-
sárlásra a kapott árajánlatok alapján a 
pályázati összegből lehetőség nyílna.  
Az elbírálás során a beadott pályázatot 
elnyertük, így 14 973 000 Ft összegű tá-
mogatáshoz juthat hozzá az önkor-
mányzat az új falugondnoki busz 
beszerzésére, melynek folyamata már 
el is indult. 

Az új falugondnoki busz az alap-
felszereltség elemein kívül (pl. oldal- és 
függönylégzsákok az utastérben, első 
és hátsó légkondicionáló berendezés, 
hővédő üvegezés, blokkolás gátló stb.) 
kerekesszék rögzítési lehetőséggel is 
rendelkezik. Ezzel is segítve szükség 
esetén a mozgáskorlátozott személyek 
szállítását is. Az utóbbi időszakban az új 
gépjárművek beszerzése sajnos igen 
hosszadalmas, így az árajánlatokban 
megadott szállítási határidő minimum 
32 hét. Bízunk benne, hogy még idei év 
folyamán megérkezhet Köblénybe az 
új falubusz.     

 
Járda felújítás (MF) 

Szintén a Magyar Falu program-
ban pályáztuk meg az önkormányzati 
járdák felújítását célzó kiírást. Bár a 
falu járdáinak legnagyobb része felújí-
tásra szorulna, a legfeljebb 10 millió Ft-
ig kérhető támogatással egyelőre csak 
egy kb. 200 m hosszú járdaszakasz 

megújítására nyílik lehetőség. A pályá-
zatot elnyertük, így 9 943 000 Ft támo-
gatásból valósulhat meg a Kossuth u. 
21-35. közötti járda felújítása. Ezen a 
szakaszon a jelenlegi burkolat törede-
zett, sok helyen megsüllyedt, azon biz-
tonságosan közlekedni gyalogosan is 
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nehéz, babakocsival, kerékpárral 
szinte lehetetlen.  

A felújítás során a meglévő, rossz 
állapotú burkolatot el kell távolítani. A 
megfelelően előkészített és tömörített 
alapra ezt követően esztétikus, 6 cm 
vastagságú térkő kerül. A kapubejárók-
nál erősített alap kialakítása szükséges 
a nagyobb terhelés miatt. Bízunk ab-
ban, hogy további források nyílnak az 
önkormányzati járdák felújítására, így 
a többi szakasz megújítására is pályáz-
hatunk. 

A 2022-ben kiírt Magyar Falu 
Programos pályázatok közül minden 
olyanra, amely falunk számára rele-
váns lehet, nyújtottunk be pályázatot 
(így pl. a kultúrház felújítására, kom-
munális eszközök beszerzésére, ren-
dezvény szervezésére civil szervezeten 
keresztül stb.). Ezeken nem nyertünk, 

vagy tartalék listára került a beadott 
anyag. 

  

 

 
Keresztek felújítása (MVH) 

A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesü-
let által, a LEADER program keretein 
belül kiírt pályázatok közül kettőre 
nyújtottunk be pályázatot. A „A köz-
rendet, közlekedés- és közbiztonságot 
leginkább javító helyi programok és 
fejlesztések” című kiírásra a kamerahá-
lózat fejlesztésével pályáztunk. Az el-
sődleges cél az volt, hogy a korábbi 
években kiépült térfigyelő kamera-
rendszert bővíteni tudjuk azokon a fa-
lunak azon részein, ahol ez még nem 
került kiépítésre. Erre a legnagyobb 
szükség a Kossuth Lajos utca felső ré-
szén van. Az utca végére tervezett ka-
meratelepítéshez négy átjátszó 
kialakítására lett volna szükség, melyet 
a pályázati forrásból kívántunk volna 
fedezni. A pályázat sajnos nem nyert, 
így jelenleg ezt fejlesztést nem tudjuk 
megvalósítani.  

A másik pályázat a „Vallási, kegye-
leti és közösségi rendeltetésű ingatla-
nok, eszközök rehabilitációja és 
fejlesztése” címen került kiírásra.  

 
Itt a faluban lévő, viszonylag rossz 

állapotú emlékkeresztek megújítására 
adtunk be pályázatot, amelyet viszont 
támogatásra alkalmasnak minősítettek, 
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így elnyertük a felújítási költségekre 
fordítható 3 648 000 Ft összeget. A 
támogatás intezitása 85 %, a fennma-
radó részt az önkormányzat önerőből 
pótolja ki.  

A pályázat támogatásával így meg-
újulhat a templom előtti (állíttatták: 

1905), a Kossuth és Béke utca találko-
zásánál álló kereszt (1887), valamint a 

temetőben álló két emlékkereszt (1875 
és 1861). 
 

 

Vízrendezési munkálatok indulása májusban 

A tavalyi évben elnyert, a települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fej-
lesztésekre kiírt pályázat a közeljövő-
ben a kivitelezési fázisba lép. Az 
elsődleges cél, hogy a Kossuth utca 1. és 
a központ közötti útszakaszon a vízel-
vezető rendszer teljes körű felújítása 
történjen meg. A terület műszaki fel-

mérése, a közművek (gáz, víz, szenny-
víz) futásának azonosítása megtörtént. 
Az árokrendszerbe kerülő betonele-
mek a beépítésig az utca menti na-
gyobb füves területen kerülnek 
felhalmozásra, nem akadályozva ezzel 
a közlekedést. A munkálatok első lépé-
seként a jelenlegi burkolat eltávolítása 
történik meg.  

 

 

 

Kirándulás Gemencre 

Június 11-én, szombaton kirándu-
lást szervezünk a Gemenci Erdei Vas-
úthoz, amelyre minden köblényi 
gyermeket és felnőttet szeretettel vá-
runk. Természetesen a nem falubeli 
közeli hozzátartozók is részt vehetnek 
a csaknem egész naposra tervezett 
programon. A kirándulás a gyermekek 
számára teljesen ingyenes, felnőttek 
részére a 1500 Ft/fő a részvételi díj, 
amely magában foglalja az útiköltséget 
(különjárat, autóbusszal) és a kisvasúti 
menetjegy árát is. Amennyiben lehető-
ség lesz rá, a nosztalgia-gőzössel is uta-
zunk (ennek a pótdíja szintén benne 

van a részvételi díjban). Várható indu-
lás Köblényből reggel 07.45-kor (busz-
megálló).  

Tervezett program:  

- 09.00 indulás a kisvasúttal a 
Malomtelelő megállóhelyre 
(erdei tanösvény, megfigyelő-
torony  nagyjából 45 perces 
szabadidő a vonat visszaindulá-
sig) 

- 10.14 vonat indulása Lassi meg-
állóhelyre (Halászati kiállítás, 
erdei játszótér). Itt kijelölt tűz-
rakóhelyen szalonnasütés, ki-
rándulás.  

Itt szeretnénk felhívni a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a központi részen, 
az árok falazatát alkotó járdalapokból előzetes egyeztetés után bárki szabadon vi-
het. Akinek szüksége lenne bármennyire is, kérjük jelezze a hivatalban. A gépi 
kitermelés után ezek megsemmisítésre kerülnek.    
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- 13.20 vonat indulása vissza-
felé. Leszállás a vadmegfi-
gyelő megállóhelyen, ahol egy 
2 hektáros bekerített területen 
szarvasok, vaddisznók figyel-
hetők meg.  

- Innen kb. 15 perces sétával 
érünk vissza a pörbölyi látoga-
tóközpontba.  

- Indulás haza kb. 15.00-kor 

A kirándulásra célszerű szúnyog és 
kullancsriasztót, kényelmes öltözetet, 
esetleg távcsövet hozni. Jelentkezni jú-
nius 9-ig lehet (Hernesz Péternél).  

 
 

.

 

Falunap – 2022. június 25. 

Az idei évben is a megszokott idő-
pontban, június utolsó hétvégéjén ter-
vezzük megtartani a hagyományos 
köblényi falunapot. A program legna-
gyobb része már összeállt, a részletek a 

plakáton megtalálhatók. A műsorban 
mindenki találhat magának kedvére 
valót: a gyermekműsorok mellett egy 
komolyzenei fellépő is lesz a színpa-
don (a Szalatnaki Önkormányzat által 

A Gemenc (vagy Gemenci-erdő) a Duna mentén elhelyezkedő, mintegy 180 
km2 területű ártéri erdő, melyet minden nagyobb árhullám idején elönt a medré-
ből kilépő Duna. Mivel a folyószabályozások idején a gátak ezen a szakaszon kb. 4-
6 km-es távolságra kerültek a folyó medrétől, a Gemenci-erdő megőrizte érintet-
lenségét, és Európában is egyedülálló növény- és állatvilágát. A holtágak, szigetek, 
egykori lecsapoló medrek szövevényes rendszere természetes állapotában maradt 
meg, mely ma már természetvédelmi oltalom alatt áll, 1996 óta a Duna-Dráva 
Nemzeti Park része.  

Szinte teljes területe ligetes erdőkkel borított, mely olyan ritka állatfajoknak 
ad otthont, mint a rétisas, kerecsensólyom, feketególya. Emellett hazánk legszebb, 
legértékesebb trófeáit adó gímszarvas állománya tette világhírűvé. 
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pályázaton elnyert „Zene a szélben” 
koncertsorozat részeként), valamint 
pop és mulatós zenei koncertek gon-
doskodnak a hangulatról. A tombolán 
értékes nyeremények várhatók, este 
pedig szabadtéri bálra várjuk a vendé-
geket.  

A szokásokhoz híven közös 
ebédre várunk minden köblényi lakost. 
Kétféle ételt készítünk (babgulyás és 
vegyespörkölt), és egy süteményt jár az 
étel mellé mindenkinek. Az ebéd a fa-
lubeliek számára ingyenes lesz. Az 

ebédjegyet a hivatalban tudják fel-
venni, mellyel egyben regisztrálni 

tudnak a falunapi menüre. Kérjük, 
hogy a jegyen azt az ételt jelöljék meg, 
amelyből kérni szeretnének. A regiszt-
ráció határideje június 21-ig! Termé-
szetesen a vendégek számára is van 
lehetőség regisztrálni az ebédre, me-
lyet ugyancsak a hivatalban tudnak igé-
nyelni. A nem falubeliek számára az 
ebéd díja 1000 ft.  

Szeretettel várunk mindenkit a 
sportpályán tehát június 25-én, 10 órá-
tól!  

 

Faluszépítő Egyesület – június 18. 

A Köblényi Faluszépítő Egyesület 
„faluszépítő” napot tart 2022. június 
18-án, szombaton. Várunk minden 
kedves köblényit, aki segítene kicsit 
szebbé, tisztábbá, rendezettebbé tenni 
a környezetünket. Gyülekező délután 
egy órakor a főtéren. Az önkormány-
zati szerszámok használata mellett 

bárki hozhat saját eszközöket is. A 
résztvevők és a lehetőségek függvényé-
ben szeretnénk a közterületeken füvet 
nyírni, szemetet szedni, a parkosítás-
ban, virágültetésben besegíteni. Fris-
sítő italról az önkormányzat 
gondoskodik.  

 

 

 

Falugondnoki Közlemény 

Tisztelt Lakosság, Kedves Köblényiek! 

Szeretném ismét felhívni a figyelmüket heti időbeosztásomra, illetve azzal kap-
csolatban néhány kiemelendő pontra: 

Kérem Önöket, hogy a gyógyszer igényüket keddig legyenek szívesek leadni 
Tündének! Gyógyszer kiváltás csak a szerdai napon történik. 

Félreértések elkerülése végett betegszállítót és időpontot mindenki maga kérje! 

Hétfőn, szerdán és pénteken 8.30-kor indul a járat. 

Kedden önkormányzati teendőimet végzem, csütörtökön tápot és benzint hozok. 

Köszönöm, hogy a fentieket figyelembe veszik. 

Üdvözlettel, Ágota 
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Választási eredmények Köblényben

2022. április 03-án tartották meg 
az Országgyűlési választást és az Orszá-
gos népszavazást. A köblényi szavazó-
kör eredményeit az alábbiakban 
ismertetjük részletesen. A névjegyzék-
ben összesen 168 fő szerepelt, közülük 

99-en jelentek meg. A részvétel 
(58,93%) községünkben elmaradt az or-
szágos átlagtól, amely 70 % fölött ala-
kult (70,21 %). (Két fő jelentkezett át a 
köblényi szavazókörbe és jelent meg a 
szavazáson).  

 

Országos listás eredmények 
Fidesz-KDNP 63 (65,63%) 
DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd 23 (23,96%) 
Mi Hazánk 5 (5,21%) 
MEMO 4 (4,17%) 
MKKP 1 (1,04%) 
Normális Párt 0 (0,00%) 

 

Egyéni választókerületi eredmények 
Dr. Hargitai János  Fidesz-KDNP 64 (67,37%) 
Schwarcz-Kiefer Patrik DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd 18 (18,95%) 
Bernáth Csilla Mi Hazánk 7 (7,37%) 
Döbrei István MEMO 5 (5,26%) 
Kós Zoltán Munkáspárt, ISZOMM 1 (1,05%) 

 

Térségünk országgyűlési képvise-
lője a következő ciklusban is Dr. Hargi-
tai János lesz. A népszavazási 

kérdésekben az országos eredmények-
hez hasonló arány született Köblény-
ben is, a „nem”- válaszok 90% feletti 
többséget kaptak.  

Rövid hírek 

Temetői hársfák – a temetőben álló nagyméretű és sajnos komoly kockázatot 
jelentő idős hársfák kivágásával kapcsolatban elindultak az egyeztetések. Több vál-
lalkozó is adott árajánlatot a munkálatokra. Eközben a terület tulajdonosa (Pécsi 
Egyházmegye) és a Köblényi Önkormányzat között is zajlanak egyeztetések a terület 
esetleges átvételével kapcsolatban.     

Rongálás a keresztnél – a tavaly szeptemberben történt rongálás ügyében a 
rendőrség sajnos lezárta a nyomozást eredmény nélkül. Az okozott kárt sajnos ön-
erőből kell rendezni.  

Öltöző biztosítása – A közeljövőben a pályán lévő öltöző riasztóberendezéssel 
történő védelme kiépítésre kerül.  

Ajtócsere az iskolaépületben – A múlt hónapban új bejárati ajtót kapott az is-
kola épülete. A régi ajtó megvetemedett, nem zárt rendesen, anyaga elöregedett. Re-
ményeink szerint pályázati forrásból az ablakok cseréjét is meg tudjuk valósítani.   



Köblényi Hírek  2022.június 

 

Strandfürdő – július 16. 

Idén is tervezünk egy autóbuszos 
kirándulást a kaposvári, siklósi vagy az 
igali strandfürdőbe (a pontos helyszín 
kiválasztása még egyeztetés alatt). A 
korábbiakhoz hasonlóan 14 év alatti 
gyermekek számára a kirándulás telje-
sen ingyenes lesz. Felnőttek számára 
2500 Ft/fő, mely tartalmazza az úti 
költséget és a belépő árát is.  A kirándu-
lásra természetesen a nem falubeli kö-
zeli hozzátartozók is csatlakozhatnak. 
Indulás reggel 08.00-kor a buszmegál-
lóból, várható visszaindulás 16.30-kor. 
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, 
hogy azokat a gyermekeket, akik önál-
lóan még nem tudnak az ülésben ülni, 
csak saját felelősségre hozzák el! A ma-
ximális létszám 55 fő, melyet jelentke-
zési sorrendben töltünk föl. 
Jelentkezési határidő 2022. július 12-ig 
(Hernesz Péternél).  

 
Kaposvár 

 
Igal 

 

Egyéb érdekességek 
 
Füleskuvik 

A falu központi részén élők április vé-
gén-májusban egy viszonylag ritkán hall-
ható, de nagyon jellegzetes madárhangra 
lehettek figyelmesek. A sötétedés utáni és 
hajnali órákban egy viszonylag ritka ba-
golyfaj, a füleskuvik hallatta hangját. Vé-
kony, huhogásra nem emlékeztető, inkább 
búgó hangja 4-6 másodpercenként szól, 

néha órákon át. Ez a madárfaj odúlakó, és 
bár jellemzően a templom körül hallható, 
nem foglalta el a toronyban elhelyezett ba-
golyládák egyikét sem. Hazai fészkelő állo-
mánya 300-600 párra tehető, és az 
egyetlen hazánkban is költő bagolyfaj, 
amely vonuló: a telet Afrikában tölti (for-
rás: MME).  

  
Fecskeszámlálás 

Bár a tavalyi évben elmaradt, idén 
szeretnénk ismét felmérni a faluban költő 
fecskék állományát, melyre június első fe-
lében kerülhet sor. Ebben nagy segítség 
lenne, ha előre sikerülne összeszámolni a 
lakóknak, hogy a házaknál, melléképüle-
teknél hány lakott és nem lakott fecskefé-
szek van. A félig nyitott, jobbára 

istállókban költő füstifecskék fészke köny-
nyen megkülönböztethető a szinte teljesen 
zárt, csak egy berepülőnyílással ellátott, 
főleg verandák, ereszek alatt költő molnár-
fecskék fészkétől. Az előzetes jelek sajnos 
arra utalnak, hogy a fecskék száma az el-
múlt időszakban tovább csökkent. 
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Csapadék

A 2021-es év összességében lénye-
gesen kevesebb csapadékot hozott a kör-
nyékre, mint a sokéves átlag. A teljes évben 
587 mm csapadék hullott felénk, míg a 
sokéves átlag 806 mm. Az év utolsó hó-
napjaiban javult némileg a helyzet, hiszen 
október-december között átlagon felüli 
volt a csapadék mennyisége. Ez a trend saj-
nos ismét megtört 2022-ben, hiszen az év 
első hónapjai lényegesen szárazabbak vol-

tak  a megszokottnál. Január és május kö-
zött eddig 145 mm csapadék hullott. Kü-

lönösen kevés eső esett január-március 
között. Az elmúlt napokban hullott vi-
szonylag jelentős csapadék enyhítette 
ugyan az aszályos körülményeket, összes-
ségében viszont továbbra is vízhiány jel-
lemző Baranyában és az ország jelentős 
területein.  (Az itt közölt adatok amatőr körül-
mények között kerültek rögzítésre.)   

 

 
 
Programajánló, környékbeli események 

2022.06.04. Főzőverseny Szalatnakon – „Hunok és magyarok konyhája” – részvételi 
információk Szalatnak község honlapján/Facebook oldalán 

2022. július-augusztus – Baba és kisgyermekúszás a Szászvári Strandon. A tanfolyamra 
3 hónapos-6 éves óvodás gyermekeket várnak. Oktató: Both Aliz  

2022.06.11 – Egregyi Sokadalom – Nyitott porta piac Magyaregregyen (kézművesség, 
gasztronómia, művészet) 

2022.07.29-30 – Téglaégető Fesztivel – Szalatnak – Falunappal egybekötött könnyű-
zenei fesztivál, falunap 
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Közérdekű információk 

Szemétszállítás 
A szelektív hulladékgyűjtés a követ-

kező hónapokban ezeken a napokon 
lesz esedékes: 

2021. június 24. 
2022. július 22. 
2021. augusztus 26. 

 
 
Szentmisék 

Év végéig várhatóan ezeken a va-
sárnapokon lesz soros szentmise a köb-
lényi templomban (az időpontok 
módosulása előfordulhat). A pirossal ki-
emelt napokon a szokásostól eltérően 
nem 08.30-kor kezdődik.  

2022. május 29  –  08.30 
2022. június 12.  –  08.30 
2022. június 26. –  08.30 
2022. július 10.  – 08.30 
2022. július 24.  – 08.30 
2022. augusztus 07.  –  08.30 
2022. augusztus 21. – 08.30

Mivel Köblény 2019 óta a Szászvári 
Római Katolikus Plébániához tartozik, 
az egyházi ügyintézésére kizárólag ott 
van lehetőség. A szászvári plébános, 
Vida Zsolt atya ügyfélfogadási ideje az 
alábbiak szerint alakul (további részle-
tek: https://szaszvariplebania.hu/): 

Kedd     09-12.00 között 
Szerda   09-12.00 között 
Péntek    16-17.00 között  
 
(Indokolt és sürgős esetben telefonos 
egyeztetés alapján a hivatali időn kívül 
is lehet ügyet intézni. Tel.: 72/389-168) 

 
 
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, házioorvos:  
Dr. Andrási Friderika 

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

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

Fogorvos:  
Dr. Úr Andrea 

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

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

Labor Telefonszám: 72/589-044 
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 

 

   
 

 
 
 
 

https://szaszvariplebania.hu/
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Közüzemi információk 
 

EON Déldunántúli 
Áramszolgáltató 

Rt. 

Mobiltelefon: 
06 20/30/70/ 459 96 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. Horváth Endre 
 

Komló, Városház tér 3. 
72 / 795-044 

komlo.hatosag@bara-
nya.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 8-18 óráig 

Kedd 8-12 óráig 

Szerda 8-18 óráig 

Csütörtök 8-16 óráig 

Péntek 8-16 óráig 
 

Hétfő 8-16 óráig Hétfő 8-15 óráig 

Kedd 8-12 óráig Kedd 8-15 óráig 

Szerda 8-17.30 óráig Szerda 8-15 óráig 

Csütörtök 8-12 óráig Csütörtök 8-15 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. Galambos Anita 
 

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

komlo.nepegeszsegugy@bara-
nya.gov.hu 

Hétfő 8-12 óráig Hétfő 8-15 óráig Hétfő 8-16 óráig 

Kedd 8-15.30 óráig Kedd 8-12 óráig Kedd - 

Szerda 8-12 óráig Szerda 8-15 óráig Szerda 8-16 óráig 

Csütörtök 8-15.30 óráig Csütörtök 8-12 óráig Csütörtök - 

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