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Tekevárig kirándultak

2012. NOVEMBER

Ha nem is bakancsban, de kényelmes, túrázáshoz illő lábbelikben érkeztek a kömlődi
általános iskolához a legutóbbi bakancsos
túra résztvevőit. A programot már hetedik
esztendeje szervezi meg a Kömlődért Baráti
Társaság, amely évente több alkalommal
csalogatja a helyieket nemcsak kirándulásra, de egyben időutazásra is.
Merthogy Fojtek Mihály nyugdíjas pedagógus, az útvonalak megálmodója, ilyenkor különböző állomásokat is beiktat, ahol
mesél a múltról, a nevezetességekről, a te-

rület természeti változásairól, élővilágáról.
A hétfői, nyolc kilométeres túra a régi faluhelytől Virágtanyán keresztül vezetett a
Tekevárig, érintve az egykori dűlőutakat,
gyümölcsöst, a falun átfolyó patak forrásvidékét, a Szák-Tatai útvonalat, amit hajdanán még a kömlődi kövecseshegyi kaviccsal javítottak, s a tanyavilág sem
maradt ki.
A kirándulók megtudhatták, hogy a török
világ előtt hol helyezkedett el a falu, s hogy
később mintegy 120 évig lakatlan volt a te-

rület, s csupán az 1700-as évek közepétől
találkozni ismét a község nevével, de már
nem a valamikori helyén alakult ki. A tekevári földrajzi ismertetőből kiderült, hogy
jelentősen megváltozott a vízrajza. Míg korábban a terület elfolyó vizei észak-nyugat
irányba tartottak, a jégkorszak után megsüllyedt a Tagyospuszta, Bokod, Dad irányvonalától kezdődő keleti rész, így ott épp
ellenkező irányú lett a vízfolyás, a kocsi határban azonban változatlan maradt.
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A közösségért végzett
munkát díjazták Kömlődön

Állatlesen a „gézengúzok”
Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi
Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. A
rendalapító szent a legenda szerint nemcsak értette az állatok
nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején
azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz
minket, legyen az élő vagy élettelen.
Mint minden évben, idén is megemlékeztek az eseményről a
Gézengúz óvodában, méghozzá stílszerűen: a győri állatkertbe kirándult a 28 apróság.
Szép őszi időben a gyerekek ámulattal nézték a majmokat,
kígyókat, a különleges fehér tigrist, de a legnépszerűbbnek
Rudi és Fábió a két zsiráf bizonyult, akik addig kéregettek,
míg tartott a Zoo csemegéből.
A nagy séta után az ovisok elfogyasztották az ebédre csomagolt szendvicseket, majd újult erővel kipróbáltak minden játékot az állatkert játszóterén.
-MBT-
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1956. mártírjainak köszönhetjük, hogy a
’89-es változás békés és határozott volt.
Hisszük, hogy az azóta eltelt több mint két
évtized verejtékes munkája eredménnyel
járt. Az általunk elviselt nehézségek és a
sokszor akaratunkon kívül is vállalt áldozatok gyermekeink, valamint unokáink
életét teszik könnyebbé – kezdte ünnepi
gondolatait Kiss Ferenc polgármester
Kömlőd október 23-i megemlékezésén.
A Hősök parkjában emelt kopjafánál rendezett eseményen a település első embere kiemelte: a forradalom résztvevőinek példás
összefogása mutatja számunkra a kiutat az
ország mai nehéz helyzetéből. A hétköznapok küzdelmei, az átélt öröm és kudarc
össze kell, hogy forrassza a nemzetet, mert
ennek lesz eredménye egy szebb, élhetőbb,
boldogabb jövő.
A megemlékezést követően az önkormányzat, a társadalmi és civil szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit a
kopjafánál, majd ünnepi képviselő-testületi
üléssel folytatódott a program.
Kömlődön hagyomány, hogy októberi 23-i
nemzeti ünnepünk alkalmával adják át –
megismerve az intézményi és magánemberi javaslatokat – az 1995-ben alapított
„Kömlőd községért” kitüntető díjat. Ezt
azok kaphatják, akik a település fejlesztésé-

ben, a községi értékek megőrzésében és a
hagyományok ápolásában maradandót alkottak. Az idei évben ketten is kiérdemelték
az elismerést.
Bogáth István települési képviselő, a református közösség helyi gondnoka többek
között elévülhetetlen érdemeket szerzett a
Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények megalapításában és működtetésében, a református templom rekonstrukciójának megvalósításában, a hagyományok

ápolásában, a kulturális és közösségi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Bognár Lajos, a községi polgárőr egyesület
elnöke három civil szervezetben is kimagasló közösségi tevékenységet végez.
Kömlődön szinte elképzelhetetlen olyan
esemény, aminek ne lenne aktív részese,
úgy a szervezésben, mind a végrehajtásban.
Emberi hozzáállásával, községének szeretetével érdemelte ki az elismerést.
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Kátyúzni kellene, de miből? Az aradi megtorlásra emlékeztek
Rendhagyó epizóddal kezdődött
a képviselő-testület ülése október közepén, melyen kezdésként
Schvarczné Stieber Rita egy lakossági levelet ismertetett. Ez az
elmúlt időszak két eseményére
is reflektál. Többek között ez áll
benne: A Béke utcát a Jókai utcával összekötő úton a közlekedés
felér egy komoly kihívással. Vajon
tisztában vannak-e az urak, hogy
amennyiben ezen hibákra visszavezethetően valakinek kára keletkezik, kinek a kötelessége a kárt
megtéríteni? Vajon a Polgármesteri Hivatalnak lesz e miből megtéríteni a kárt? Véleményem szerint
a többi utcában lakó kedves
kömlődi lakosnak is lehetnek hasonló tapasztalatai. Ezzel együtt,
amennyiben a falunak nincs forrása a munkákra, nincs sok mindenről beszélni, mert forintot
nyomtatni nem tudunk. (A teljes
levelet, illetve az ahhoz tartozó
hivatkozott cikkeket a www.
komlod.hu oldalon, az AKTU-

Meglepetés
az Idősek
Napjára
A következő hetek programját
beszélték meg szombat délután a Baráti Társaság tagjai.
Mint azt Madari Ferenc elnök
elmondta, befejezéséhez közeledik az óvoda kerítésének
rendbetétele, bár ennél a témánál Kiss Ferenc polgármester
kitért arra is: csak olyan feladatokat vállaljanak fel, ami
mellé valamennyien odaállnak, hiszen többen voltak,
akik ebben a munkában nem
vettek részt.
Az is elhangzott, a jövőben
egy-egy program, munka előtt
konkrétan meg kell szólítani a
helyi civil szervezeteket: hozzá
tudnak-e járulni, s ha igen,
mivel a megvalósításhoz.
A továbbiakban az Idősek
Napjának
megünnepléséről
esett szó. Erre a tervek szerint
november 17-én 15 órakor kerül sor, és a szervezők meglepetéssel szeretnének kedveskedni Kömlőd szépkorú lakóinak.

ÁLIS menüpont alatt teljes terjedelemben elolvashatja.)
Ezt követően a közelmúltban
elhunyt Molnár Sándorra emlékeztek néma főhajtással a jelenlévők, aki az első szabadon
választott
képviselő-testület
tagja volt Kömlődön.
Rövid ügyrendi vita után eldőlt,
hogy az ülésen 4 napirendi
pontot tárgyalnak, így a Tatai
utca lakóinak panaszával is
foglalkoztak a döntéshozók.
Kiss Ferenc polgármester felvezetőjében elmondta, hogy több
eddig tervezetlen költség merült
fel az utóbbi időszakban. Ilyen
az iskola tetejének váratlan
meghibásodása, a művelődési
ház villamoshálózatának félmilliós teljesítménynövelése, a
kocsi iskola felé mintegy 5,5
milliós a tartozás, és rendezetlen a községhez visszakerült
óvoda dolgozóinak bére is. Mint
mondta, a felügyelet gazdálkodási előadója arra kérte, hogy

amíg nem tisztázódnak a pénzügyi feltételek, a polgármester
ne vállaljon újabb kötelezettséget. Ezt indokolja az is, hogy a
felbomlott intézményi társulás
miatt csökkent a finanszírozás.
Ami a Tatai utcát illeti, egy közlekedési mérnök felmérte a legszükségesebb munkák költségigényét, de mint Hastó Zoltán
képviselő elmondta, megtette
ezt Bogáth István képviselő is –
és közel 200 ezer forintból megoldható lenne a legszükségesebb
feladat – mondta Hastó Zoltán.
- Én azt kérem, hogy menjünk
végig a falun, és akkor a tisztelt
képviselő-testület az utcák állapotának megfelelően állítsanak
fel egy prioritási sorrendet. Ezt
tudom mondani, mert sajnos
máshol is komoly problémák
vannak, komolyabb problémák,
mint a Tatai utcában. Nekem
polgármesterként az egész falut
kell néznem. Lehet, hogy van,
aki csak egy részét nézi, én az

egészet. Nem vagyok egy-egy
utca ellen, vagy mellette, én az
egészet nézem, és éppen ma
reggel volt, hogy az egyik közmunkás bejelentette, elesett egy
kátyúban a béke utcában kerékpárral. – mondta a polgármester.
Bogáth István azt fogalmazta
meg: nem akarásnak nyögés a
vége. Valahol most már el kell
kezdeni. Itt van, most adott a
lehetőség, egy lépéssel előbb van
a Tatai utca, mint bármi más,
tehát itt kell elkezdeni. Én emellett állok ki most, ezen a testületi ülésen.
A közel egyórás vita végén a
képviselők egyhangúan megszavazták a Tatai utca javítására előterjesztett összeget, de
mint az az utcában lakóktól elhangzott, a munkából ők is kiveszik a részüket.

Tök jó buli volt
Majdnem kicsinek bizonyult a kömődi óvoda
udvara, ahol immár tizenegyedik alkalommal
került sor a „Tök jó buli!” elnevezésű eseményre.
Senkár Béláné intézményvezető, valamint kollégái fogadták a gyerekeket és szüleiket, akik sorra
hozták a saját termésű tököket, nagy izgalommal várva, kié lesz idén a legnagyobb, legsúlyosabb.
A meglepetés azonban elmaradt, hiszen továbbra
is verhetetlennek bizonyult a Zsoldos család. Ők
két évvel ezelőtt nyertek első ízben, majd tavaly
rekord nagyságú, több mint félmázsás terméssel
győzedelmeskedtek. Idén nem sikerült megismételni a 2011-es eredményt, de a közel 40 kilós tök
elég volt ahhoz, hogy harmadszor is Zsoldos Évi
fejére kerüljön a tök-királylány korona.
Mint azt a családfő elmondta, tavasz óta nagy
gonddal nevelte a kert díszét, külön figyelmet

fordított a kapálásra, gyomirtásra, de – mint
mondta – a kecsketrágya volt az, aminek hatására hatalmasra nőtt a növény. Ugyanakkor az
augusztusi szárazság láthatóan visszavetette a
fejlődést – mesélte Évi apukája.
Ami viszont biztos, jövőre új bajnokot avatnak a
kömlődi Gézengúz óvodában, mivel a kislány
2013 szeptemberében iskolapadba ül.
Az eredményhirdetést követően a szülők és vendégek – akik rengeteg finomságot is hoztak az
eseményre - együtt tekintették meg a „Tökmagavatót”, mely során az idén érkező apróságokat
ünnepélyesen befogadták a közösségbe a három
játékos próba elvégzése után.
Az igazi tök jó buli azonban csak ezután következett. Volt tánc, zene, dalolás, töklámpás készítés és különböző tréfás játékok, végül az apróságok meggyújtották lámpásaikat, s azok meghitt
fénye zárta a kömlődi tökbulit.

Kömlődnek több ponton is történelmi kötődése van az
1848/49-es szabadságharchoz.
Itt élt ez időben a híres honvédtábornok, Perczel Mór családja,
és itt született 1816-ban ifjabb
Pázmándy Dénes országgyűlési

képviselő, Komárom vármegye
másod alispánja, akit 1848-ban
az országgyűlés alsóházának
elnökévé választottak.
Október 5-én délelőtt az óvodások szépítették a Hősök Parkjában négy évvel ezelőtt emelt

Vigyázat álrendőrök!
Felkészült volt az a két férfi, akik 2012. október 24-én délelőtt magukat rendőrnek kiadva bejutottak egy idős házaspár oroszlányi otthonába és figyelmüket elterelve
eltulajdonítottak egy arany nyakláncot és
egy arany gyűrűt.
Egy megtörtént eset kapcsán, igazolványt
felmutatva kért bebocsátást a két trükkös
tolvaj. Azt állították rendőrök és elfogták
azokat a bűnelkövetőket, akik korábban faeladás kapcsán megkárosították a házaspárt. Az esetről kevesen tudtak, a rendőrségen akkor nem tettek feljelentést a sértettek.
Az idős hölgy és férje elhitte, hogy civil ruhás nyomozók érkeztek hozzájuk és minden
kérésüket teljesítették. Beengedték őket a
házba, engedték, hogy fényképezzenek és
dokumentáljanak. Az arany ékszereket is
megmutatták nekik. Több se kellett a két
férfinak, elterelve az idős pár figyelmét,
zsebre tették a nyakláncot és a gyűrűt, majd
sietve távoztak. A ház előtt már várták őket.
A helyszínről egy piros színű személygépkocsival távoztak, melyet egy nő vezetett.
A sértettek, amint észlelték a lopást, értesítették a rendőrséget. Az elkövetőkről az
alábbi személyleírást adták, mely alapján az
Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűnügyi

kopjafa környékét, ahol saját
készítésű zászlóikra a mártírok
arcképeit helyezték el. Koradélután a községi megemlékezésen
Szemeti Ferenc református tiszteletes, a képviselő-testület tagja
idézte fel a világosi fegyverletételt követő megtorlás eseményeit, a mártírok utolsó óráit,
utolsó levélrészleteiket, gondolataikat, nem megfeledkezve
gróf Batthyány Lajosról, az első
felelős magyar miniszterelnökről, akit ugyanezen napon végeztek ki.
1849. október 6-án a milliomos
földesúr Kiss Ernő, a gazdag
magyar főúr Vécsei Károly, egy
német arisztokrata, LeiningenWesterburg Károly, egy szerb,
de magyar érzelmű hivatásos
katona, Damjanich János, egy
republikánus demokrata, Nagysándor József, a vasúti főtisztviselő, Lázár Vilmos, harmincévi hű szolgálatáért alig másfél

Osztálya a lakosság segítségét kéri. Aki ez
alapján felismeri az elkövetőket, kérjük haladéktalanul értesítse a Rendőrséget a 107-es
vagy 112-es segélyhívók valamelyikén.
Az egyik férfi 30 év körüli, fehérbőrű, kb.
180 cm magas, izmos, kisportolt testalkatú,
kb. 100 kg súlyú. A haja rövid világos barna, erősen kopaszodó. Arca kerek, bajuszt
vagy szakállat nem viselt, szemüveget nem
hordott. Világoskék hosszú farmernadrágot, világos szürkés-kék pólót viselt.
A másik férfi 33 év körüli, kreol bőrű, kb.
165 cm magas, normál testalkatú, kb. 60 kg
súlyú. A haja fekete, dús, jobb oldal felé fésült. Bajuszt vagy szakállat nem viselt,
szemüveget nem hordott. Sötét színű, derékig érő galléros bőrkabátot viselt.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy a rendőrök rendfokozatukkal
együtt mutatkoznak, akár civil ruhában
akár egyenruhában intézkednek és a képeken szereplő igazolvánnyal, jelvénnyel és jelvényszámmal igazolják magukat, melyet a
107-es vagy 112-es segélyhívók valamelyikén vissza tudnak ellenőrizni. Emellett bűncselekmény helyszínén a rendőrök nem mobiltelefonnal, hanem megfelelő technikai
eszközzel készítenek fényképes dokumentációt.

évvel korábban osztrák nemességet kapott őrnagy, Schweidel
József, a kitűnő mérnök, Török
Ignác, a legelőkelőbb magyar
nemesi család sarja, Dessewffy
Arisztid, egy iparszervezési tehetség, Láhner György, egy az
osztrák középosztálybéli Poeltenberg Ernő, egy horvát granicsár,
Knezic' Károly és egy pozsonyi
fogadós fia, Aulich Lajos állt a
bitó alá, illetve a kivégzőosztag
elé. Többen nem is tudtak magyarul, de a magyar ügyért
harcoltak, és Magyarország
függetlenségéért áldozták életüket. Jó példa erre lovag Poeltenberg Ernő egy naplójegyzete: "Csak a nyelvem német,
szívem magyar, mert a szabadságért dobog."
A megemlékezést követően az
önkormányzat, a társadalmi és
civil szervezetek képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit a
kopjafánál.

Jönnek az őszi
ellenőrzések
A járművek egyik legfontosabb eleme a világítás, ezért a
baleset-megelőzés szempontjából is kiemelten fontos, melyet a Rendőrség fokozottan
ellenőriz a következő hetekben.
A tél közeledtével kiemelten
fontos a látás és a láthatóság
kérdése, mert jelentősen romlanak a látási viszonyok és
hosszabb a sötétedés utáni
időszak is.
A Rendőrség a 2012. november 15. és 2012. december 15.
közötti időszakban a forgalomban résztvevő járművek,
valamint az álló járművek
kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten ellenőrzi.
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