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Programokról beszélgettek (volna)!

Harminckét meghívót kézbesítettek a Kömlődért Egyesület és
a Kömlődért Baráti Társaság
tagjai arra a megbeszélésre,
mely során a közeljövő eseményeit, programjait szerették
volna megvitatni, azonban csak

mintegy tízen jelentek meg a
művelődési házban, így jó pár
rendezvény létrejötte megkérdőjeleződik – mondta Madari
Ferenc alpolgármester, aki hónapok óta szeretné aktivizálni a
település lakosságát – kevés si-

kerrel.
Egy EU-s képzésen vettem részt
a héten – jelentette be Kiss Ferenc
polgármester, aki az ott hallottakkal kapcsolatban úgy fogalmazott: Ami a közösségi élet
fellendítését illeti, Kömlődön folyamatosan kapja a pofonokat
az a maréknyi ember, aki nemcsak panaszkodik, hanem tesz
is valamit a közért. Ugyanakkor folytatni kell az erőfeszítéseket, mert az unió számos országában bebizonyosodott: pezsgő, sokakat megmozgató, igényes rendezvényekkel megszólíthatók az emberek, ugyanakkor a civil kurázsi nélkül
ellaposodik, kiüresedik az adott
falu, vagy város szellemi élete –
figyelmeztetett a falu első embere.
A gyér részvétel ellenére a jelen-

lévők több ötlettel is előálltak,
köztük Sternhardt Mihály, akinek az anyák napjának rendhagyó megszervezésére tett javaslatával valamennyi résztvevő
egyetértett. Május első vasárnapján tehát meglepetés műsorral várják a község 350 édesanyját, nagymamáját és dédnagymamáját.
A megbeszélésen szó volt többek között a fiatalok bevonásáról, az óvoda és a játszótér kerítésének felállításáról, s a bakancsos túráról is, amire a húsvéti
ünnepeket követően kerül sor.
Fojtek Misi bácsi arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén
öt újabb útvonal megtervezésével folytatódik a sikeres „Bakancsos túra” akció, legközelebb a Kövecses hegyre és környékére.
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A szabadságharc kömlődi
hőseiről is megemlékeztek

A tabella utolsó előtti helyén, azaz a 15-en tanyázott a kömlődi felnőtt csapat március végén a megye II-ben. A közelmúltban egyébként
tisztújítás volt a labdarúgóknál. Az egyesület elnöke Hastó Zoltán lett, helyettese Madari Ferenc. Az alábbi táblázatban a csapat szezonbeli eredményeit tekintheti meg.

Több egykori kömlődi személyiség élete kapcsolódik szorosan az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz, így
különös gonddal készültek a
községben a 164. évforduló méltó megünneplésére.
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A híres honvédtábornok Perczel
Mór családja a szabadságharc
előtt és alatt Kömlődön élt. A
híres katona 1846-ban itt nősült meg, s vette el a Sárközy
család egyik leányát, Juliannát.
A szabadságharc bukása után
innen indult külföldi száműzetésébe. Obernyik Károly 1814ben a faluban született, később
Pestre került ügyvédként, ahol
barátságot kötött Petőfivel, tagja volt a Tízek Társaságának, s
komoly szerepe volt az 1848-as
események előkészítésében.
Csütörtök délelőtt a művelődési
házban léptek színpadra a Kocs-

Kömlőd
intézményfenntartó
mikrotársulás diákjai, hogy a
Himnusz eléneklését követően
verseikkel, dalaikkal idézzék fel
az 1848-49-es szabadságharc és
forradalom eseményeit. A programon Kiss Ferenc polgármester
meghívásának eleget téve ott
volt Bódis Jánosné, Kocs településvezetője, Beke Ferenc, a kocsi
ÁMK Vincze Imre Általános Iskola igazgatója, s a két település
képviselő-testületének több tagja is.
Ezt követően a több mint félszáz résztvevő a Perczel család
valamikori lakóépületét kereste
fel, ahol a szabadságharc honvédtábornokának tavaly felavatott emlékművét koszorúzták
meg, végül az ünneplő tömeg a
Hősök Parkjába vonult.
A 48’-as kopjafánál Kiss Ferenc
méltatta a nemzet egyik legkiemelkedőbb, leghősiesebb együtt-

mozdulásának jelentőségét.
- Ha jelenünket a múltunkból
fakadó tudással éljük, nem kell
félnünk a jövőtől. Erre tanít
minket Széchenyi István, és erre
tanít minket az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert a magyar
nemzet polgáraiként büszkén
nézhetünk a múlt tükrébe, és
erőt meríthetünk belőle a jövő

kihívásaihoz – hangsúlyozta a
község első embere.
Az ünnepség zárásaként a szabadságharc tiszteletére állított
kopjafánál Kiss Ferenc polgármester, Schvarczné Stieber Rita
jegyző, a kocsi önkormányzat
képviseletében Bódis Jánosné polgármester és Beke Ferenc ÁMK
igazgató, valamint a Kömlőd civil szervezeteinek képviselői helyezték el koszorúikat.
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Faültetés

Kömlőd címerében hangsúlyos
szerepe van a gesztenyefának,
így nem csoda, hogy azt is ültettek a község fatelepítési akciójában.
Az egyik helyi lokálpatrióta,
Bauer József ajánlotta fel a mintegy kétszáz csemetét, felerészben gesztenyét, felerészben fe-

kete diót. Mint elmondta, azért
ezt a két fajtát választotta, mert
a gesztenye rendkívül lassan fej-

lődő életciklusát jól kiegészíti a
fekete dió gyors növekedése és
terebélyesedése.
A Kömlődért Baráti Társaság és
a Kömlődért Egyesület aktivistái mellett szép számban voltak
jelen a fiatalok is, akik két helyszínen, a Petőfi utcában és a rendezvénytéren ásták a gödröket,
locsolták a frissen telepített ál-

Már az előszobában
vannak a trükkös
tolvajok!
A közelmúltban két környei házban próbálkoztak a besurranó tolvajok, bár előfordulhat,
hogy több helyen is, csupán nem mindegyikről
szereztünk tudomást. A kistérség egyik községéről viszont azt hallani, hogy ott kilenc házban is jártak.
Környén az egyik Alkotmány úti házba szó
szerint nem várt vendégként érkezett egy férfi.
Miközben a szobában vendégekkel diskuráltak
a gazdák, ő az előszobában a kabátok zsebeit
forgatta ki, értékek után kutatva. Szerencsére a
háziasszony felfigyelt a motoszkálásra, a besurranónak azonban sikerült meglépnie. A ház
előtt figyelő társa pechesebb volt, őt elkapták a
férfiak, s együttes erővel mindaddig visszatartották, míg meg nem érkeztek a rend őrei. Ekkor derült ki, hogy egy másik helyen is próbálkoztak, ott azonban az ajtón benyitva
farkasszemet nézett a besurranó a ház urával.
Persze a trükkök tárháza kimeríthetetlen, ott
hirtelenjében egy szolgáltató munkatársának
adta ki magát, s hogy kollégáját keresi.
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lományt.
Mint Kiss Ferenc polgármester
elmondta, hagyomány a településen, s idén is folytatódik a
faültetési program, mely során
mintegy 1000 feketedió és gesztenye csemete telepítésére nyílik
lehetőség. Ebbe az akcióba a lakosság mind szélesebb rétegét
be kívánja vonni az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban az
is elhangzott, sajnálatos, hogy
alig húszan vettek részt egy
ilyen eseményen az 1200 lelkes
Kömlőd lakói közül. A jelenségre már tavaly felhívta a figyelmet Madari Ferenc alpolgármester, aki akkor azt nyilatkozta:
Mind kevesebben vannak azok,
akik tettekkel is bizonyítják a
közösség iránti elkötelezettségüket, s vesznek részt a munkákban. Ez így nem fog menni
a jövőben, hiszen ez a kollektíva
is öregszik, s nem bírja már az
olyan feladatok elvégzését, mint
a falunapi előkészítés, amikor

Több mint száz
gyorshajtó
Életet menthet a biztonsági öv, ezt azonban sok járművezető figyelmen kívül
hagyja. Ez volt a tapasztalata a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságnak a márciusi fokozott ellenőrzés alkalmával. Az elmúlt két napban a
passzív biztonsági eszközök használatát
ellenőrizték a járművezetőknél, valamint a sebességet túllépőket is eljárás alá
vonták.
Több száz gépjárművezetőt állítottak
meg a két napos fokozott ellenőrzés során és 62 járművezetővel szemben kellett közigazgatási eljárást kezdeményezniük amiatt, mert nem használta a
biztonsági övét. Számukat 2012-ben
csökkenteni kell, elsősorban annak érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkező
közlekedési balesetekben enyhíteni lehessen a sérülések fokát.
A gyorshajtók számát is csökkenteni
kell, tekintettel arra, hogy a legtöbb közúti közlekedési baleset továbbra is a
helytelenül megválasztott sebességből
illetve az ezzel párhuzamosan elkövetett

tonnák tucatjait kell megmozgatni a szervezés során. Szintén
tavaly októberben szorgalmazta Kiss Ferenc, hogy meg kell
szólítani a falu lakosságát, vállaljon nagyobb részt a település
szépítéséből, csinosításából, hiszen az közös érdek. Nos, a jelek
szerint ez megint nem sikerült,
pedig mindenhová eljutottak a
felhívások a mostani ültetésre.
Talán ezért is fogalmazódott
meg az az ötlet, hogy meg kellene fontolni: a civil, társadalmi
és sportszervezetek támogatása
tükrözze az adott csapat közösségért végzett tevékenységét is.
Természetesen sokkal vidámabb
témák is a felvetődtek a jó hangulatú délelőtt folyamán, s miközben az önkéntesek a terepen
munkálkodtak, a Baráti Társaság aktivistái bográcsban készítették a babgulyást, hogy azzal
vendégeljék meg a munkában
megfáradt faluszépítőket.

szabálysértésekből, figyelmetlen járművezetésből adódik.
A megengedett maximális sebesség túllépése miatt 129 járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök KomáromEsztergom megyében, míg az ittas
járművezetők aránya az ellenőrzés alá
vont gépjárművezetők 1 százalékát sem
érte el.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkaptányság 2012-ben is a zéró tolerancia jegyében kiemelt figyelmet fordít
az ittas járművezetőkkel szembeni fellépésre és gyakoribb ellenőrzésekkel próbálja megelőzni a sebességtúllépésből
eredő közlekedési baleseteket.

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

Megújult!
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Ünnepeltek az apróságok
A hét minden napja a március 15-i megemlékezés jegyében telt
az óvodában. A kicsik különféle kokárda virágokat készítettek,
csákókat hajtogattak, pártákat díszítettek, lovashuszárokat, kokárdákat színeztek. Az elkészült képekkel a csoportszobákat, öltözőt öltöztették nemzeti díszbe, s a csicseri csoportosok még
Kossuth kiflit is sütöttek.
Hosszasan beszélgettek a szabadságharcról, hogy milyen régen
volt, a fiatalok mennyire vágyták a szabadságot, a jobb életet, de
nem maradt el a hősök felidézése sem.
Szerdán aztán mindenki ünneplő ruhában kokárdával érkezett
az oviba. A himnusz meghallgatása után a gyerekek előadták a
Magyarországról, szabadságharcról tanult verseket, énekeket, a
Nemzeti dal néhány versszakát, végül a Hősök parkjába vonultak, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait.
-MBT-

Dicsérjük
egymást!
Rendhagyó kiállítással ünnepelték a nőnapot Kömlőd lányai és
asszonyai, akiknek munkáiból
gazdag kiállítás nyílt a művelődési házban.
Kovács Mihályné védőnő, az ötletgazda először szórólappal,
majd személyesen felkeresve a
családokat buzdította a község
hölgyeit, hogy rendezzenek tárlatot az általuk készített használati és dísztárgyakból, s hogy
a felhívás nem volt hiábavaló,
jelzi az a mintegy száz hímzés,
kisplasztika, játék, falikárpit,
ruházati termék és használati
tárgy, melyeket két hétig tekinthetnek meg az érdeklődők.
Mint az a megnyitón elhangzott, hagyományt szeretnének
teremteni ezzel az akcióval, s jövőre újra megrendezik a bemutatót.

- Jöjjünk össze, nézzük meg
egymás munkáit, s dicsérjük
meg egymást, hiszen komoly
értékek kerülnek ki a lányok,
asszonyok keze alól – mondta
Kovács Mihályné az ünnepségen, melyen jelen volt Kiss Ferenc
polgármester is.
A főszervező egyébként a délután további részében játékos
vetélkedővel várta a 15 kiállítót,
illetve a vendégeket, így húsdaráló szereléssel, zokni párosítással, súlybecsléssel, gombvarrási
versennyel és egyéb feladatok
megoldásával
szórakoztatták
egymást a falu hölgyei.
A kiállítók: Bencze Vilma, Czuppon Ágnes, Czuponné Cservenka
Nikoletta, Dörömbözi Piroska,
Edőcs Olga, Kiss Ferencné, Kovács
Mihályné, Mizser Gyuláné, Molnárné Bogáth Edit, Nagy Kálmánné, Palkó Judit, Sárköziné
Kovács Mária, Senkár Győzőné,
Sternhardt Nikoletta Zsuzsa, Tenczer Lajosné.

Emelkedett
a munkanélküliség
Januárban 11 százalékkal nőtt a Komárom-Esztergom megyében nyilvántartott álláskeresők száma a decemberi adatokhoz képest, a január végi 14.376 fős létszám a megye aktív népességének 9,7 százalékát teszi ki - közölte a megyei
munkaügyi központ igazgatója az MTI-vel. Pákozdi Szabolcs
tájékoztatása szerint az álláskeresők számának januári növekedése döntően a munkaviszonyt vesztett álláskeresők állományát érintette, de a pályakezdők számának két hónapja
tartó csökkenése is megszakadt.
A megye fő munkaerő-piaci mutatói az egy évvel korábbiakhoz képest viszont javultak. A nyilvántartott álláskeresők
száma ez idő alatt ugyanis 10,5 százalékkal, a gazdaságilag
aktív népességen belüli arányuk pedig 1,3 százalékponttal
lett alacsonyabb.
Komárom-Esztergom megyében 1.541 álláshelyet tartottak
nyilván a munkaügyi központok január végén. A beérkezett
ajánlatok száma is csökkenést mutat, ennek oka a támogatott munkalehetőségek számának visszaesése. A munkaügyi
központ februártól a támogatott munkahelyeket igénylő
programok felfutására számít, melyekben részt vehetnek a
szociális jellegű támogatásra jogosult álláskeresők - mondta
el az igazgató.

A tapasztalatok alapján tavasszal megnövekszik az avartüzek száma, döntően száraz fű, avar ég - gyakran több
száz négyzetméter területen – és csak a gyors és szakszerű oltásnak köszönhető, hogy sikerül erdőket, mezőgazdasági területeket, épületeket megmenteni a lángok martalékától. Ezeket a tüzeket döntően a szabálytalan
tűzgyújtások, illetve a gépjárművekből, vonatból kidobott cigarettacsikkek okozzák.
Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed
a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút
és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre.

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!

