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Emlékműgyalázás!
A közelmúltban átadott trianoni emlékmű mellett végezte
szükségét az az ismeretlen, aki ezzel emlékműgyalázást
valósított meg – tájékoztatta a szerkesztőt Hárskuti Attila
és Bogáth István települési képviselő.
Mint arról már korábban beszámoltunk, tavaly szeptemberben a templom megújulása alkalmából tartott ünnepi
esemény részeként trianoni emlékművet is avattak
Kömlődön, ahol egyébként nem ez az első alkalom, hogy
valaki(k) emlékhelyet gyaláznak meg. 2011 márciusában
több mint félmillió forintnyi kárt okoztak azok a vandálok, akik a község főútja mellett több műtárgyát is megrongáltak. Betörték az egyik élelmiszerbolt kirakatát, a
posta világító tájékoztatóját, kidöntöttek több buszmegálló táblát és egy útjelzőt is. A legnagyobb kárt azonban a
Doni emlékmű ledöntésével és a környék feldúlásával
okozták.
Kérdésünkre Kiss Ferenc polgármester és Madari Ferenc alpolgármester is felháborodásának adott hangot, csatlakozva a két képviselőhöz. Mint elmondták, nincsen magyarázat, és nem megbocsátható az a vandalizmus, illetve
az a kegyeletsértés, ami immár nem első alkalommal következett be a községben, s amit valamennyi jóérzésű ember elítél.

www.komlod.hu
Öt éve történt
- Éppen hogy meghaladta a
száznegyvenmillió
forintot
Kömlőd költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata
2006-ban, ezért a testület arra
törekedett, hogy az intézmények működése biztosított legyen, annak ellenére, hogy a
büdzsé huszonkilencmilliós hiányt tartalmazott, amit telek és
ingatlanhasznosítással próbált
meg pótolni a település, mint
utóbb kiderült, eredménytelenül. Mindezek ellenére - ha minimálisan is - de fejlődött a falu,
igaz, ez elsősorban egy sikeres
pályázatnak és a civil szféra
adakozásának
köszönhető.
2007.01.08.
- A költségvetési források csökkenése mind több települést
kényszerít arra, hogy keresse
azokat a lehetőségeket, melyekkel megtakarítások érhetők el.
Az egyik ilyen az önálló polgármesteri hivatalok megszünteté-
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Újra lesz locsolóbál?

2012. MÁRCIUS
Hagyomány a Kömlődért Baráti
Társaság életében, hogy rendszeresen megemlékeznek tagjaik születésnapjáról, így a januárban és
februárban születetteket köszöntötték elsőként a közösség legutóbbi összejövetelén.
A továbbiakban a közeljövő feladatait beszélték meg a jelenlévők,
többek között Madari Ferenc elnök
javaslatát, hogy elevenítsék fel a
húsvéti ünnepek egyik legnagyobb
közösségi eseményét, a locsolóbált. Mint elhangzott, a program
szervezését időben el kell kezdeni,

se és a körjegyzőségek megalakítása. Kömlődön az önkormányzat nehéz anyagi helyzete
okán Kiss Ferenc polgármester
folyamatosan kutatja azokat a
lehetőségeket, melyek segítségével csökkenteni lehetne a település költségeit. Szerdán a
kömlődiek mellett Dad és Kecskéd településvezetői, jegyzői, illetve a képviselő-testületek tagjai is részt vettek azon a
megbeszélésen, ahol dr. Rácz
Vanda a regionális közigazgatási hivatal megyei hivatalának
osztályvezetője tájékoztatta a
jelenlévőket és válaszolt kérdéseikre. Az már a rendezvény
elején kiderült, bizony sokat
kell áldozniuk a településeknek
önállóságukból, ha a körjegyzőség megalakítása mellett
döntenek, ugyanis abban az
esetben megszűnnek a helyi
polgármesteri hivatalok, és csak
egy, székhelyhivatal intézi a
körjegyzőség községeinek ügyeit. 2007.01.18.
- Első alkalommal találkoztak

szombaton a kömlődi borbarátok, hogy felmérjék, a helyi
szőlősgazdák milyen nedűket
készítenek, érdemes-e borversenyeket rendezni a jövőben a településen. Mindezt Hárskuti
Attila, a rendező Kömlődért Baráti Társaság elnöke mondta
köszöntőjében, s a kérdés eldöntésére a maguk közül választott bírálók mellett felkérték
Tényi Sándor neves borszakértőt, a Zsigmond király borlovagrend tagját. 2007.01.20.
- Ünnepség keretében értékelték
az elmúlt évet szombaton a
kömlődi Polgárőr Egyesület
tagjai, akik büszkék arra, hogy
több mint ezer szolgálati órát
teljesítettek 2006-ban településükön. Marencsák László egyesületi elnök köszöntötte a rendezvényen megjelenteket, akik
között helyet foglalt Kiss Ferenc
a község polgármestere, Bogáth
István alpolgármester, valamint
Kosztinás Jenő a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is. Az
elnök évértékelő beszámolójá-

hiszen szigorodó jogszabályi feltételeknek kell eleget tenni, azoknak
megfelelni.
Fojtek Misi bácsi arról tájékoztatta
a társaság tagjait, hogy idén újabb
útvonalak megtervezésével folytatódik a sikeres „Bakancsos túra”
akció. Az első közös sétát a jó idő
beköszöntét követően, március
végére tervezik.
Az ülésen szóba került a rendezvénytér öreg, hasadt törzsű fájának megmentése is, amit a közeljövőben hevederekkel erősítenek
meg a fiatalok segítségével.
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Farsangoltak az ovisok
Szinte egy tűt sem lehetett leejteni a kultúrházban, ahová rendhagyó módon - a község kisbabáit is meghívták az óvoda
farsangi rendezvényére, így babafarsanggal indult a program,
melyen megilletődve álltak színpadra a legapróbbak.
Mindeközben a két csoport csöppségei izgatottan készülődtek, s
bár a jelmezes bemutató nem versengés volt, nagy örömet okozott a hozzátartozóknak, ismerősöknek, akiket elsőként Senkár
Béláné intézményvezető köszöntött.
Egymást követték a Csicseri és a Napsugár csoport maskarásai,
melyek között megelevenedtek a mesék és gyermekfilmek emlékezetes alakjai is.
A szülői szervezeten kívül – melynek tagjai a szervezésből is
kivették részüket - az idén sok vállalkozó támogatta az eseményt, így rengeteg meglepetés, sütemény és szendvics várta a
műsor után a gyerekeket, majd következett az önfeledt tánc és
szórakozás Kömlőd óvodás farsangján, de a gyerekbulival nem
ért véget a nap, hiszen az óvoda kollektívája hajnalig tartó retró
diszkót rendezett az intézmény támogatóinak, a szülőknek, rokonoknak.

ban elmondta, hogy céljaik között a közbiztonság erősítése
mellett kiemelt szerepet kapott
tevékenységük népszerűsítése a
lakosság körében, illetve a környező településeken működő
polgárőrökkel való szorosabb
együttműködés
kialakítása.
2007.01.28.
- Az oroszlányi kistérség óvodavezetőit, óvodapedagógusait
látták vendégül szerdán délelőtt
Kömlődön azon a továbbképzésen, ahol a népi játékok és táncok nevelésben betöltött szerepéről hallhattak a résztvevők.
Senkár Béláné óvodai tagintézmény-vezető köszöntötte a
megjelenteket, aki a rendezvény
előzményéről szólva elmondta,
Tatán látta egy továbbképzésen
Rigóné
Szegvári
Ildikó
néptáncpedagógus bemutatóját, mely olyan nagy hatással
volt rá, hogy úgy gondolta, a
kistérség óvodáiban dolgozók is
jól tudnák hasznosítani a módszert. 2007.01.31.
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Tájékoztató!
Tisztelt kömlődi polgárok! A hatvan éven felüli, egyedülálló lakosok részére 2012-ben is lehetőség nyílik a
hulladékkezelési díjat a 80 literes űrtartalom alapján
megállapítani, s a szemétszállítási díjat ez alapján fizetni.
A díjmegállapítást egyéni kérelemre, az önkormányzat
intézi, ezért aki a fenti feltételek alapján ezt igényli,
szíveskedjen felkeresni a községházát!
Kömlős Község Önkormányzata

Többen adtak vért
Közel húszan jelentek meg január utolsó napján a művelődési házban,
hogy önkéntes véradásukkal segítsenek rászoruló embertársaikon, s
ez a létszám valamivel magasabb az előző véradásokhoz képest – tájékoztatott Kovács Mihályné védőnő, az akció szervezője.
Mint elmondta, az orvosi vizsgálat csak egy esetben nem engedélyezte a vér levételét, s az külön örvendetes, hogy egyre több fiatal jelentkezik önkéntesnek. Sajnos a rendszeres véradók közül már sokan kiestek életkoruk, vagy betegségük miatt, a tizennyolc megjelentnek
azonban ezúton is köszönetét fejezi ki.
Magyar Vöröskereszt Kömlődi Szervezete

www.komlod.hu
Minden egy helyen: hírek,
információk, programok,
a rendezvények fotógalériái,
események előzetesei,

a HÍRHOZÓ korábbi lapszámai

Megújult!
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Csúszkanap a jégen Milliós
„Csúszkapályát” építettek házuk udvarán Banay Béláék gyermekük nagy örömére, de hogy ne csak az apróság élvezhesse a jeges
területet meghívták az egész óvodát egy kis játékra, szórakozásra.
A gyerekek a nagy hideg ellenére is nagyon élvezték a csúszkálást, bár eleinte csak végig szaladtak a jégen. Kellett egy kis gyakorlás a csúszás technikájának elsajátításához, de a végére már
mindenki megtalálta a módját és két lábon vagy négykézláb, de
csúszva ment végig a pályán.
Igazán nagyon jól éreztük magunkat és köszönjük a szülőknek
ezt a lehetőséget, valamint, hogy meghívtak bennünket – tájékoztatott a programról Makkné Bóka Tünde óvodapedagógus.

Maskarás mulatság
Szülők, hozzátartozók is érkeztek a kömlődi
Kerényi Béla Református Diakóniai Intézményekbe a már hagyományos farsangi mulatságba, s aki ott volt, biztosan nem bánta
meg, mert a gondozottak és gondozóik olyan
hangulatot varázsoltak a terembe, amit befutott humoristák is megirigyelhettek volna.
A maskarások rövidebb, hosszabb produkcióikkal érzékeltették, milyenek is lehetnek a
férfiak? Lehetnek tüzesek, spanyol temperamentummal, kissé nagyot hallók, amolyan
besenyős módra, lehetnek vakmerők és bátrak, nagyszájú Győzikék, akiket az asszonyuk tart kordában, s hős harcosok, mint
Asterix és Obelix. A kérdés, hogy melyiket válasszuk? A következő táncos jelenet Gryllus

támogatás
Mikro, kis- és középvállalkozókat vártak arra a fórumra,
melyen többek között a foglalkoztatás bővítés lehetőségeit, a munkahelyteremtő és
megőrző pályázatokat, valamint a bérkompenzációs lehetőségeket ismertették.
A munkahelyteremtés fontosságát hangsúlyozva a
szakemberek részletesen bemutatták azt az új lehetőséget, aminek keretében maximum 120 millió forint támogatási értékig lehet pályázni munkahelyteremtésre.
Minden újonnan létrehozott
munkahelyre 1,4 milliót lehet
elnyerni, de, ha az álláshelyet
regisztrált álláskeresővel töltik be, további 500 ezer forintnyi támogatás kapható,
ha pedig az előbbi feltételekkel
romát alkalmaz a vállalkozó,
plusz 300 ezer forintot kaphat.

Vilmos „segítségével” erre is megadta a választ: az igazi férfi dudán játszik, vörös szakálla messzire látszik, az igazi férfi mindig
zord, az igazi férfi szoknyát hord!
Végül a magyar valóság, pontosabban a tipikus magyar férfi „ideál” is terítékre került,
természetesen sörösüveggel a kezében, hasztalan próbálkozva Déva várának felépítésével.
A farsangi mulatság közös tánccal, majd szeretetvendégséggel zárult, s mint Auerné Böröczky Erzsébet intézményvezetőtől megtudtuk, idén nem csupán a tél elűzése alapozta
meg a vidám hangulatukat. Pár napja az intézmény egy új Suzuki Splash-al gazdagodott, amit a Vitai & Vitai Kft-nek köszönhetően jelentős kedvezménnyel vásárolhattak
meg a támogató szolgálat feladatainak ellátásához.

A kiírás megfogalmazása szerint az érvényes pályázathoz
legalább két fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatását kell vállalni, s 3 évig fenn
kell tartani a beruházással
létrehozott kapacitást, szolgáltatást, a bővített állományi létszámot pedig két évig
meg kell tartani.
A munkahelyteremtő beruházási forrás új gép, berendezés beszerzésére, új épület,
épületrész megvalósítására,
illetve az ezzel kapcsolatos
közműberuházások kivitelezésére nyújthat fedezetet, de a
támogatás nem használható
fel ingatlan, földterület, gépjármű megvásárlására, illetve
bérlésére.

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

II. évfolyam, 03. szám

Hiány a kömlődi költségvetésben
Tizenkilencmillió forintos hiánnyal számol Kömlőd 2012-es
költségvetési rendelete, de mint
az a képviselő-testületi ülésen
elhangzott, a tavalyi 24 milliós
hiányhoz képest kedvezőbb az
összkép, s fegyelmezett, takarékos gazdálkodással egyensúlyban lehet tartani a büdzsét –
mondta Kiss Ferenc polgármester.

Bevételi oldalon a legnagyobb
tétel az önkormányzat működési bevétele és a támogatás,
ami közel hatvanmillió forint.
A 84 milliós bevétellel számoló
költségvetés 103,9 milliót tervez
a kiadási oldalon, melyből több
mint hatvanmillió az önkormányzat igazgatási tevékenységét és a községgazdálkodást fe-

dezi. A közös kasszából 9
milliót fordítanak az iskola,
míg 6,2 milliót az óvoda fenntartására. Négymillió forintba
kerül a védőnői szolgálat biztosítása, 4,3 millióba a szociális
ellátás, s megközelíti a nyolcmilliót a háziorvosi szolgálat
finanszírozása.
Az egyhangúlag elfogadott költ-

Hóhelyzet

A helyhatósággal a feladat elvégzésére
szerződött vállalkozó sikeresen tisztított meg valamennyi rá bízott területet, így a bekötő utat is, de a nagy
havazás előreheladtával látható volt,
hogy az állandósuló erős szél rövidebb, hosszabb időre elzárhatja a Virágtanyán élő két családot a külvilágtól.
S ez így is történt. Hiába próbálkoztak újabb és újabb gépekkel, azok sem
birkóztak meg az úton nagyjából 60
centiméteresre duzzadó hóval. Kiss Ferenc polgármester ekkor döntött úgy,
hogy az Aranykocsi ZRt-től rendeli
meg a hó eltakaríttatását, majd Madari Ferenc alpolgármesterrel a helyszínen követték, miként sikerül „eltüntetni” a hótömeget.
A homlokrakodógép kezelője nem kis
feladatot teljesített: a majdnem egy
kilométeres útszakaszt három óra
alatt tette a személyautók, így a Virágtanyán élők számára is járhatóvá.

ségvetési rendelet vitája során
többször is megfogalmazódott:
megfelelő szigorral, odafigyeléssel és a források ésszerű felhasználásával jut pénz olyan
fejlesztésekre is, mint az utak
kátyúzása, vagy az intézmények karbantartása.

Körözött autót találtak a Elűzték a telet az
alsósok
polgárőrök

A pályázattal – aminek beadási határideje március 30. -,
és a további támogatási lehetőségekkel kapcsolatban a
munkaügyi kirendeltségeken
kapható bővebb felvilágosítás.

Hiába gondoskodott a tél folyamán a
kömlődi önkormányzat a kezelésében
lévő utakon a hó folyamatos eltakaríttatásáról, a község és Parnakpuszta
közötti útról Virágtanyára bevezető
szakasszal most igencsak meggyűlt a
baja.
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Fő feladatunk továbbra is Kömlőd
közrendjének és közbiztonságának
fenntartása, a bűn megelőzése –
kezdte beszámolóját Bognár Lajos, a
község Polgárőr Egyesületének elnöke a közösség évadnyitó ülésén,
melyen jelen volt Gánics József, a
megyei szövetség titkára és Gánics
József oroszlányi rendőrkapitányhelyettes is.
Mint elhangzott, minden tekintetben fejlődés volt tapasztalható az
elmúlt év munkájában. Létszámuk
a 2010-es évhez viszonyítva három
fővel nőtt 17-re, így a hivatásos
körzeti megbízottal stabilan el tudják látni feladataikat. Szolgálati idejük is emelkedett a tavalyelőtti 1397
órához képest, 2011-ben 1663 órát
voltak a közterületen.
Ma már rendelkeznek rendszámfelismerő rendszerrel, amit egy sikeres,
félmillió forintos eszközbeszerzési
pályázat forrásából finanszíroztak,

s ennek már kézzel fogható eredménye is lett: körözött gépjárművet
azonosítottak, amit a rendőrség rövid időn belül megállított.
Együttműködési megállapodást kötöttek az oroszlányi kapitánysággal, a helyi iskolával és az önkormányzattal, így biztosítva az állandó információáramlást, de az
egyesület tagjai nemcsak közbiztonsági feladatokat látnak el. Segítenek a községi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, biztosításában, az önkéntesek pedig
kiveszik részüket a társadalmi
munkákból, faluszépítő akciókból,
így nem csoda, hogy tavaly két
tagjuk is átvehette a Polgárőr Érdemkereszt kitüntetést.

Valóban maradandó élményekkel térhettek haza február utolsó péntekjén az iskolából az alsósok, ugyanis az egész nap a farsang jegyében telt az intézményben.
Délelőtt a maskarák kiválasztásával kezdődött a
program, amit játékos ügyességi feladatok, gondolkodtató rejtvények teljesítése követett forgószínpad
szerűen. A tanári szobában ugróiskola és labirintus
várta a kicsiket, a fejlesztő teremben célbadobás, volt
a feladat, de az állatfelismeréstől kezdve a virágkirakóig, a memóriajátéktól a cukorkaválogatásig számtalan szórakoztató akadályon kellett túljutniuk a
résztvevőknek az öt helyszínen.
Minden sikeres feladatmegoldást tombolajeggyel díjaztak a pedagógusok, miközben a folyosón terített
asztal várta az éhes, szomjas kisdiákokat. Ezt egyébként – minta azt Gulyásné Molnár Judit intézményvezetőtől megtudtuk – a szülők hozzájárulásának és
áldozatvállalásának köszönhették a gyerekek, akik
rengeteg süteménnyel, tortával és üdítővel járultak
hozzá a rendezvényhez.
A tantestület ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatóknak.

Támogassa Ön is adója
1 %-val a település polgárőreit!

Számlaszám: 18611739-1-11

A friss hírek, a régebbi lapszámok, a Galéria megtekintéséhez látogasson el a
megújult www.komlod.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

