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Étel, ital, vígalom a Falunapon

Kellemes idő, több száz vendég, finomabbnál finomabb ételek, gazdag program és illusztris vendégek. Körülbelül így lehetne
pár szóval összefoglalni a kömlődi Falunapot. Persze ennél sokkal több minden történt, hiszen kezdésként csütörtökön egész
nap a rendezvénytéren serénykedtek a helyi
képviselő-testület, Baráti Társaság és a
Kömlődért Egyesület aktivistái, akik terepet
rendeztek, sátrat állítottak, majd pénteken
elkezdték előkészíteni a másnapi finomságok alapanyagait.
Szombaton aztán már korareggel a kondérok mellett szorgoskodtak, hogy mire dél
körül megérkeznek a vendégek, sertés- és
birkapörkölttel kínálhassák őket, de külön

is ki kell emelni azokat az asszonyokat,
akik a nap folyamán több száz tócsnit sütöttek, melyeket mind egy szálig elfogyasztottak a község lakói, s a meghívottak.
Mindeközben a focipályán fiúk, lányok és
gyerekek rúgták a bőrt, a kézműves sátorban arc- és kavicsfestéssel, ördöglakat készítéssel, képeslapragasztással várták a legkisebbeket, kissé távolabb pörgött a
ringlispíl, s megkezdték a munkát a főzőverseny csapatai is.
Kiss Ferenc polgármester köszöntőjéből aztán az is kiderült, hogy igazi kistérségi találkozó kerekedett a falunapból, hiszen a
főzőverseny csapatai között voltak többek
között kecskédiek és oroszlányiak, az ese-

Jogsegély!
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!
KÖMLŐDI HÍRHOZÓ • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Kömlőd Község Önkormányzata,
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. • Felelős kiadó: Kiss Ferenc polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 370 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X

Bővül a jogi segítséget nyújtó irodák hálózata azzal a céllal,
hogy a munkavállalók, a vállalkozók és az álláskeresők ingyenesen minőségi és elérhető jogi szolgáltatáshoz jussanak.
A Jogpont+ hálózat hét régió több mint 150 településén működtet irodát – adta hírül az MTI. Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával az idén július 1-jén elindult projekt célja, hogy a
rászoruló állampolgárok - különösen a munkavállalók, az
álláskeresők, a fiatalok, az 50 év felettiek, a vállalkozók és a
vállalkozni szándékozók - ingyenesen minőségi és elérhető,
személyre szabott jogi segítséghez jussanak.

ményt támogatta több dadi, bokodi gazda
is a helyiek mellett, a vendégek között pedig
Popovics György megyei közgyűlési elnök
társaságában ott volt Beke Gyöngyi császári, Grúber György kecskédi, valamint
Szöllősi Miklós bokodi polgármester.
A rendezvénysátorban késő éjszakáig követték egymást a produkciók. A műsorban
felléptek a helyi és a kisbéri mazsorettek, a
Tihanyi vándorszínpad művészei, Sipos F.
Tamás énekes és Áprily Géza humorista, a
szárligeti Avesta Orientális csoport táncosai, végül a Trapper Band közreműködésével utcabál zárta a nagysikerű falunapot.

A kizárólag magánszemélyeknek nyújtott jogi szolgáltatás a
munkajog, a társadalombiztosítás, a családjog, a cégjog, a
közigazgatási jog, a pénzügy és az adójog területére terjed ki.
Jogpont ügyfélfogadás a környéken:
Dr. Lanczner Gabriella, 2800 Tatabánya, Komáromi u. 16. a
hónap 1-4. péntek 14.00-15.00, szerda 14.00-17.00, 1. csütörtök
8.00-9.00
Dr. Partali László, 2800 Tatabánya, Komáromi u. 16. a hónap
1-4. hétfő 17.00 – 20.00, kedd 8.00-11.00, 1. szerda 11.00-12.00
Dr. Vasi Gizella, 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1. a hónap
1. és 3. hétfő 9.00-11.00, 2. és 4. hétfő 14.00-17.00
Bejelentkezés nem szükséges, az ügyvédek érkezési sorrendben
fogadják az ügyfeleket!

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

2

II. évfolyam, 09. szám

Évet értékeltek a barátok

Emlékezzünk I. István királyunkra, akit Magyarország
megteremtőjeként tisztelünk. Ő
volt az, aki országépítő harcai
közben törekedett az egység

megteremtésére, a közigazgatás
megszervezésére, s amikor
negyvenévnyi uralkodás után
elragadta a halál, erős, egységes,
modern államot hagyott az

Behívóleveles
szűrővizsgálat
Az egészség megőrzésének sok módja ismert.
Közülük az egyik leghatékonyabb és legeredményesebb módszer a betegségek teljes kialakulását megelőző szűrővizsgálat.
A daganatos megbetegedéseknél különösen
fontos az időben történő felfedezés, hiszen ez
által a daganatos megbetegedések nagy része jó
eséllyel gyógyítható, a betegek életminősége javítható.
Komárom-Esztergom megyében az alábbi behívóleveles szűrővizsgálatok szervezése van folyamatban.
Mammográfiai szűrés: A behíváson alapuló
emlőszűrés kétévenként esedékes, amely a 4565 éves korosztályba tartozó hölgyeket érinti.
A szűrővizsgálat célja, hogy az emlők röntgenvizsgálatával felderítse a még nem is tapintható rendellenességeket. A vizsgálat rövid ideig
tart, gyakorlatilag kockázatmentes és általában fájdalmatlan.
Szűrés helyszíne:
Komárom-Esztergom Megye, Szent Borbála
Kórház, Mammográfiás Centrum
Tatabánya, Dózsa György út 77.
Szűrés ideje: 2012. augusztus 22-től, a behívó
levélben megadott időpontban.
Érintett települések:
Bokod (243 fő)
Dad (121 fő)
Kecskéd (213 fő)
Kömlőd (123 fő)

utókorra – kezdte ünnepi gondolatait Madari Ferenc, a helyi
Baráti Társaság elmúlt évet értékelő összejövetelén.
A nyolc évvel ezelőtt alakult
közösség elnöke ezt követően a
társaság céljai között megemlítette a hagyományápolást, a
rendezvények, események sikeres lebonyolításának segítését, s
bár csak tizenkét bejegyzett tag
van, ennek ellenére sokan mások is segítik a munkát – mondta Madari Ferenc.
A csapat aktivistái közel nyolcszáz órát dolgoztak a közösségért. Többek között két alkalommal megszervezték a mind
népszerűbb Bakancsos túrát, az
Idősek Napi eseményt, a Köztisztviselők Napját, fát ültettek
a községben, segítettek az óvoda kerítésének és az óvoda-kul-

túrház vizesblokkjának rendbetételénél, oroszlánrészt vállaltak
a Falunap sikeres lebonyolításában, s nem utolsó sorban az elmúlt évek legsikeresebb Anyák
Napi rendezvénye is tevékenységüket dicséri.
- Úgy gondolom, a társaság
valóban a községért dolgozik,
hagyományt teremt, hagyományokat ápol. Mi ezt vállaltuk és a jövőben is ezt kívánjuk
teljesíteni – zárta beszámolóját
az elnök.
A hivatalos részt aztán már a
kikapcsolódás, a kötetlen beszélgetés követte, szóba került a
közeljövő, a szeptemberi Bakancsos túra, s a jelenlévők elfogyasztották az időközben elkészült ízletes lecsót, ami
Czuppon Ágnes szakácstudományát bizonyította.

Hatályba lépett az agrárkamarai törvény
2012. augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. A jogszabály alapján a hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője - a gazdasági társaságoktól az őstermelőkig
– kötelezően tagjává válik a jövő év elején megtartandó országos kamarai
választások révén létrejövő új agrár köztestületnek.
A törvény hatályba lépését követő 30 napon belül a vidékfejlesztési miniszter 21 tagú Átmeneti Elnökséget nevez ki, amely előkészíti és lebonyolítja a
kamarai választásokat, és az új köztestület megalakulásáig jogfolytonosan
átveszi a jelenlegi megyei agrárkamarák és az országos kamara irányítását
is. Utóbbiak összes választott tisztségviselőjének mandátuma az Átmeneti
Elnökség kinevezésével egyidőben megszűnik. A kamarai ügyintéző szervezet az átmeneti időszakban is zökkenőmentesen működik, és zavartalanul
teljesíti a kamarai közfeladatokat.
Kötelező regisztráció
A törvény alapján minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, amely a jogszabály meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik a tagságra az új kamarában. Ezzel megteremtődtek a feltételei annak, hogy a fejlett nyugat-európai példákhoz hasonló,
széles tömegbázisú, legitim és erős agrárkamarai rendszer jöjjön létre Magyarországon, amelynek legfőbb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor egységes és hatékony képviselete, versenyképességének folyamatos erősítése.
A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a jogszabály hatályba lépését követő 60
napon belül kötelesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
5.000 Ft összegű egyszeri kamarai hozzájárulást (regisztrációs díjat) tartoznak fizetni.
A LEENDŐ KAMARAI TAGOK TEHÁT LEGKÉSŐBB 2012. SZEPTEMBER 30IG KÖTELESEK A MAGYAR AGRÁRKAMARA HONLAPJÁN MÁR MŰKÖDŐ
ONLINE REGISZTRÁCIÓS FELÜLETEN BEJELENTKEZNI, ÉS A KAMARAI
HOZZÁJÁRULÁST AZ OTT KÖZZÉTETT 14100000-10790649-02000004
SZÁMÚ ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLASZÁMRA BEFIZETNI.
A regisztrációban természetesen segít a kamarai tanácsadó!
Cserényi József
kamarai tanácsadó
20/5677259
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„Környe Község Szolgálatért” díjat kapott Szemeti Ferenc

Évek óta hagyomány, hogy Környe Község Önkormányzata az augusztus 20-ai, Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségének keretében ismeri el azok tevékenységét, akik kiemelkedő teljesítményükkel öregbítik a község hírnevét, vagy áldozatvállalásukkal vívják ki a település közösségének megbecsülését. A
hétfői megemlékezésen hatan részesültek elismerésben, köztük
Szemeti Ferenc.

Elismerés a kömlődi
polgárőrnek
Oroszlány adott otthont a Megyei Polgárőr Nap rendezvényeinek július utolsó szombatján. Mintegy kétszáz polgárőr, családtagjaik és barátaik érkezett a városba, hogy részt vegyenek a délelőtti ünnepségen,
majd az estig tartó műsoros programon. Az ünneplőket Gánics József, az Oroszlányi Polgárőr Szövetség
elnöke, Bárdos Zoltán, a megyei szövetség vezetője,
Cseh István, az országos szövetség elnökségének tagja, és Takács Károly, a rendezvény fővédnöke köszöntötte.
Az ünnepségen ott voltak a kömlődi polgárőrök is,
akiket elkísért Kiss Ferenc polgármester. Az eseményen
kitüntetésekkel ismerték el a végzett munkát, így
többek mellett oklevéllel köszönték meg Kovács Mihály polgárőr tevékenységét.

Szemeti Ferenc Közel negyvenévi megbecsült papi szolgálat után,
ez év júliusában vonult nyugállományba. A négy évtized alatt
nem csak a környei református híveket szolgálta odaadóan, de a
Dunántúli Református Egyházkerület tábori lelkészeként erősítette a katonák hitét is. Tagja volt a Református egyházkerület presbitériumának, több cikluson keresztül a környei, majd a kömlődi
képviselő-testületnek, ahol jelenleg is ténykedik. Munkásságával
hozzájárult Környe község fejlődéséhez. Nem csak a hitéletet vezette, hanem aktívan részt vett a község közéletében, a beruházások
tervezésében,
lebonyolításában.
Neki
köszönhető,
hogy
Környebányán 22 évvel ezelőtt elindult az ökumenikus egyházi
élet, azt becsülettel segítette, vezette, s ma is működik. Határozott,
elveiért hűen kiálló, de ugyanakkor emberséges véleménynyilvánítása mindig a közösség érdekeit szolgálta. Támogatta a külhoni
magyarokat, az elesetteket, és az arra érdemes rászorultakat. Maradandót alkotott Környén, a Tagyos Pusztai Vitéz Dinnyés János
konferencia telep kialakításában, a reformátustemető megépítésében. Neki köszönhető a Doni ütközetekben elesettek és az 1848-s
vértanúkról való méltó megemlékezés. Életpályája, méltó emberi
tartása követendő.
Környe Község Önkormányzata Környe település fejlődése, gazdasági felemelkedése érdekében kifejtett magas színvonalú munkájának elismeréseként adományozta Szemeti Ferencnek a „Környe
Község Szolgálatáért” díjat.

Új kapocs Beregszász és
Oroszlány között
Két kárpátaljai magyar tette le a honpolgári esküt Oroszlány polgármestere előtt június 24-én. A pár hölgytagja Kömlődön, a
Kerényi Béla Református Diakóniai Intézményben önkéntesként
dolgozik. Párja is gyakran látogatja őt, bár munkája szülőföldjéhez köti. Kérelmüket is együtt nyújtották be. Az ünnepségen a
diakóniai intézmény néhány dolgozója, és az ott lakó fogyatékos
gyerekek vettek részt, akik rendhagyó módon kedves kis műsorral
köszöntötték az új honpolgárokat.

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!

