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Praktikus tanácsok – karácsony előtt
Az alábbiakban az Országos Rendőr Főkapitányság (ORFK) bűnmegelőzési anyagát
olvashatja.
Védekezés a zseblopások ellen
A zseblopásokat jellemzően az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy
bevásárlóközpontokban követik el. Éppen
ezért pénzünket, bankkártyánkat, egyéb
más értékeinket már akkor tegyük biztonságos, nem észrevehető, vagy könnyen
hozzáférhető helyre, amikor elindulunk
otthonról. Lehetőség szerint a kabátunk
belső zsebében tároljuk a pénztárcánkat, az
iratainkat, s ha lehet a telefonunkat is. A
PIN-kódokat ne tartsuk a bankkártyánk
mellett, lehetőség szerint jegyezzük meg a
számsort.
Fontos, hogy mindig ügyeljünk az értékeinkre, télen ugyanis a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebünkbe. A pénz- és irattárcákat
ne a táskák, kosarak tetején vagy a nadrágunk hátsó zsebében tartsuk! Megfelelő védelmet csak a belső zsebek kínálnak. Iratainkat a lakás és a kocsi kulcsaitól elkülönítve tároljuk!
Ha mégis megtörtént a lopás, és ezt észleljük, ne szálljunk szembe a tolvajjal! Hívjunk segítséget, értesítsük a rendőrséget! Ha
a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessük le a
zárat, ha pedig a bankkártyánk tűnt el, azt
azonnal tiltassuk le!
Tömegközlekedési eszközök
Zsúfolt helyeken táskánkat tartsuk bezárva, kezünkkel, karunkkal öleljük át! Semmiképpen ne tegyük könnyedén a hátunkra, oldalunkra! Utazás, vagy várakozás
során kerüljük a tülekedést! Értékeinkre ne
hívjuk fel a figyelmet!

Ha a buszon, villamoson, bevásárlásnál
szokatlan, oda nem illő esemény történik –
pl. néhány ember heves szóváltásba bocsátkozik, vagy valaki elájul – az esetlegesen
szükséges segítség nyújtása mellett tanácsos az értékeinkre még inkább odafigyelni!
Nagyon sok tolvaj használja ki az emberek
figyelmetlenségét, jó szándékát, segítőkészségét, illetve az ilyen jellegű eseményekből
adódó zűr-zavart.
Ha felmerül a gyanú, hogy a villamoson,
buszon, vagy vásárlóhelyen zsebtolvajok
tevékenykednek, jelezzünk a jármű vezetőjének, illetőleg az ott lévő biztonsági szolgálat tagjainak és kérdezzük meg, hogy
nem utazik-e rendőr a járművön. Amen�nyiben szükséges, hívjuk a rendőrséget!
Utazásaink alkalmával fokozottan vigyázzunk, ugyanis a pályaudvarokon és a vonatokon előfordulhatnak csomaglopások!
Bőröndjeinket ne bízzuk ismeretlenekre,
használjuk inkább a csomagmegőrzőket!
Lopás esetén értesítsük a vonatvezetőt
(jegykezelőt) és a rendőrséget!
Bevásárlóközpontok
Vásárlás közben a pénztárcánkat és a kézi
táskánkat ne helyezzük a bevásárlókosárba, figyeljünk oda mobiltelefonunkra is, azt
soha ne külső, látható helyen hordjuk!
Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cikkek nem csak az ajándékok listáján, gyakran az ajándékot vásárlónál is előfordulnak. Kevesen figyelnek rá, pedig a
nyakban viselt értékek (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok) szinte felkínálják magukat
a tolvajoknak! Ezeket diszkréten, a ruha
alatt célszerű viselni.
Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljünk értékeinkre, a már megvásárolt ajándékokat soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!

A parkolás után és két vásárlás között is
ellenőrizzük, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében látható helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék! A parkolóban mielőtt
magára hagynánk a gépkocsit, ne pakoljunk a csomagtartóba, ezt a tolvajok kifigyelhetik. A gépkocsiban látható helyen
hagyott ruházat akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, az ablakbetöréssel elkövetett lopáshoz pedig elegendő lehet pár másodperc.
Gépjárműfeltörések megelőzése
A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárjuk le, amikor kiszállunk a
kocsiból, vagy ha bármilyen rövid időre is
távozunk. Az indító kulcsot mindig tartsuk magunknál olyan biztonságos helyen,
hogy azt ne tudják tőlünk megszerezni.
Amennyiben lehetőségünk van rá, parkoljunk kijelölt parkolóban, vagy olyan helyen, amely közel esik a célba vett üzlet bejáratához, van világítás, a parkolóhely pedig
belátható és forgalmas.
A vásárlást követően, ha már bepakoltunk
a kocsiba, ne menjünk vissza az üzletbe,
mert ezt a potenciális tettes kifigyelheti és
feltörheti járművet. Elindulás előtt vizsgáljuk meg a jármű zárszerkezetét, az ablakokat és azok tömítését, mert a sérülések feltörésre vagy annak kísérletére utalhatnak.
Alkalmazzunk minősített mechanikai és
elektronikus vagyonvédelmi biztonsági
rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését érdemes szakműhelyben elvégeztetni.
Amennyiben észleltük, hogy feltörték kocsinkat, ne nyúljunk semmihez annak érdekében, hogy a lehetséges nyomokat megőrizzük. Ezeket a rendőrség vizsgálni fogja.

Befejeződött a Tatai utcai beruházás. Mint arról szeptember végén beszámoltunk, az ott élők arra panaszkodtak,
hogy az utcában kialakult kátyúk mélysége már 130
mm, a zúzott kővel való mentesítést nem tartják elegendőnek, a kettétört esőelvezető árok-gyűrű pedig balesetveszélyes.
Október közepén aztán a képviselők egyhangúan megszavaztak a Tatai utca javítására 200 ezer forintot, azzal,
hogy az utcában lakók is kiveszik a részüket a munkából. Ez a beruházás érkezett a végéhez.
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Kömlőd szépkorú
lakóit köszöntötték
Mintegy másfélszáz 65 évnél
idősebb lakója van Kömlődnek, akiket személyesen
invitáltak a helyi Baráti Társaság tagjai a község legrégebbi hagyománnyal bíró
közösségi összejövetelére, az
idősek napjának megünneplésére.
A szépkorúak közel fele fogadta el a meghívást, akiket
elsőként az egyesület elnöke,
a község alpolgármestere,
Madari Ferenc köszöntött.
Kiss Ferenc polgármester a
nemes ünneppel kapcsolatos
gondolatai között arra hívta
fel a figyelmet, hogy az idősebb korosztály tapasztalata,
bölcsessége, útmutatása fontos a fiatalok számára ma is,
és a jövőben is annak kell
lennie, hiszen fontos, hogy a
gyermekek, unokák ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, melyekre elődeik esetleg nem fordítottak elég
figyelmet.
- Mindenkinek adjuk meg,
ami neki jár – folytatta a polgármester. A szemnek a látványt, a fülnek a muzsikát, a
gondolatoknak a szárnyalást, a testnek a felüdülést, az
igazságnak az elismerést, a
barátnak a barátot, az embernek a megbecsülést.
Ami a látványt és a muzsikát
illeti, nem panaszkodhattak a

jelenlévők, hiszen elsőként az
ifjú mazsorettek szórakoztatták őket, majd az óvodások és az iskolások előadásának tapsolhattak. Két meglepetés produkció is szerepelt a
programban: a múlt század
kilencvenes éveinek elején a
tarjáni Hegyesi István nívódíjas táncpedagógus és felesége vezetésével kezdte a munkát az akkor még kislányokból álló mazsorettcsoport, amelyik később hét
országos bajnoki címet is
magáénak tudhatott. A csapat idén januárban újra kezdte, a közelmúltban pedig elkészült fellépő ruhájuk is, így
ismét színpadon álltak a lányok, asszonyok, hogy táncukkal feledhetetlen perceket
szerezzenek a település idős
polgárainak. De még ezzel
sem volt vége, a baráti társaság alkalmi férfikara népdalokkal, katonadalokkal zárta
a műsort.
A délután folyamán Kiss Ferenc és Fojtek Mihály, a képviselő-testület doyenje virággal köszöntötte a két legidősebb jelenlévőt, Németh
Jánost és feleségét, miközben
a baráti társaság tagjai sütöttek, főztek, felszolgáltak,
kínáltak, azaz mindent megtettek, hogy jól érezzék
magukat a kömlődi szépkorúak.
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Perczel nap

kitartóak, bátrak és hazaszeretők lenni, mint amilyen Perczel

Mór volt élete során. A beszédet
és a diákok műsorát követően
megkoszorúzták a Perczel emléktáblát.
A szabadságharc kiemelkedő
alakja több szálon is kötődik a

község történelméhez. Családja
a szabadságharc előtt és alatt
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Bokod mellett voksoltak a kömlődiek

Két kiállítást is megtekinthettek
a meghívott vendégek november 10-én délelőtt a kömlődi iskola folyosóin, ahol a hagyományos Perczel Mórra emlékező
tárlat mellett az intézmény átadásának 15. évfordulója alkalmából készített tablók idézték
fel az elmúlt másfél évtizedet.
Dorogi Attiláné tagintézményvezető köszöntötte elsőként a
jelenlévőket, akik között ott
volt Kiss Ferenc polgármester
mellett Trézlné Staudinger Csilla, a környei anyaiskola igazgatója és a képviselő-testület több
tagja is.
Mint azt az ünnep szónoka
megfogalmazta: minden évben
felelevenítjük névadónk életének
fontosabb állomásait, történéseit, s megpróbálunk méltók
lenni az általa képviselt emberi
értékekhez. Szeretnénk olyan
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Kömlődön élt. Az 1811. november 11-én született Perczel Mór
1846-ban nősült meg, elvette a
faluban élő Sárközy család
egyik leányát, Juliannát. A szabadságharc bukása után a tábornok egy ideig a településen
bujkált, majd innen indult külföldi száműzetésébe.
Az iskola építésének előzményeit és nehézségeit Madari Ferenc alpolgármester idézte fel,
aki annak idején a község vezetőjeként szerzett érdemeket a
beruházás megindításában. Mint
mondta, már csak az idősebbek
emlékeznek arra, hogy öt különböző épületben folyt a tanítás, s 1985-től minden követ
megmozgattak annak érdekében, hogy a kornak megfelelő
elhelyezést nyerjen az intézmény. A múlt század kilencvenes éveinek közepén sikerült
olyan pályázati lehetőségre lel-

A Kömlődért Egyesület, a Polgárőr Egyesület és a Kömlődért
Baráti Társaság tagjai egyaránt kivették részüket a község
idősek napi rendezvényén, aminek jó visszhangjáról is szó
esett a Baráti Társaság november végi programértékelőjén.
Mindhárom civil szervezet sikeres évet zár, hiszen szinte minden települési eseményt segítettek aktív közreműködésükkel.
Madari Ferenc a „barátok” elnöke szólt arról is, hogy már
tervezi a 2013-as eseményeket, melyek sikeres lebonyolításához mind több alkalommal kívánják megszólítani a fiatalokat, akik már most is sokat segítenek.
Az ülésen Sternhardt Mihály - akinek a közelmúltban vis�szavonta a Területfejlesztési, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságban betöltött külsős mandátumát a képviselő-testületi
többség - felajánlotta, hogy fel nem vett tiszteletdíját, több
mint 150 ezer forintot fele-fele arányban a Kömlődért Egyesület és az idén újra összeállt felnőtt mazsorettek kapják meg.
Utódjául egyébként Bogáthné Bátki Editet választotta meg a
grémium.

ni, melynek segítségével 1997.
elején megkezdődhettek a munkák, s még az év szeptemberében méltó körülmények között
kezdődhetett meg a tanítás.
S miközben végre modern iskolánk lett, a szülők elkezdték
más településekre íratni gyermekeiket, s ez a tendencia súlyos helyzetbe hozta az önkormányzatot: csökkent a gyereklétszám, és nem maradt más,
mint az intézményfenntartó
társulás megalakítása, vont
szomorú mérleget az utóbbi
évek létszámalakulásáról az alpolgármester.
Az iskolai megemlékezést követően az önkormányzat és a civil
szervezetek képviselői a Perczel
ház előtt tavaly felavatott emlékművet koszorúzták meg,
míg a diákok a délelőtt folyamán játékos módon, hét állomáson élhették át a szabadságharc katonáinak egy napját.
Volt toborzás, a felszerelés ellenőrzése, felkészülés az ütközetre, végül a jól megérdemelt
pihenés a sikeres – játékos –
harcot követően.
Az akadályversenyt a "Tábornokok" csapata nyerte (Nagy
Szabolcs, Somogyi Nikolett,
Molnár Alexandra, Henter Noel), második lett a "Büszke" csapat (Mizser Bernadett, Szikszai
Márk, Hujber János, Szathmári
Kinga), míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a "Csillag"
csapat állhatott (Kriskó Judit,
Somogyi Szabolcs, Pöck Luca,
Kriskó Éva).

Intézze az interneten!
Interneten is bejelentkezhet vizsgálatra, konzultációra az
oroszlányi Szakorvosi Rendelőintézetbe a www.oszri.hu
weboldalon.
Jelenleg az alábbi szakterületek fogadják az on-line időpontfoglalást: belgyógyászat, bőrgyógyászat, fül- orr- gégészet, gyermek nőgyógyászat, laboratórium, nőgyógyászat, reumatológia, szemészet, urológia, tüdőgyógyászat.
Az időpontfoglaláshoz regisztrálnia kell magát az oldalon,
mely során meg kell adnia egy email cím - jelszó párost a
bejelentkezéshez, valamint az alapadatait a foglalások ellenőrzéséhez. A sikeres regisztráció után kapni fog egy
e-mailt a regisztrációkor megadott címére, ez tartalmazza
az új jelszavát, amit az első bejelentkezéskor megváltoztathat. A sikeres bejelentkezés után a kezdőlapra kerül, amelynek bal oldalán helyezkednek el a menüpontok, többek
között az időpontfoglalás is.

Három és fél órásra nyúlt Kömlődön a legutóbbi közmeghallgatás, amely testületi
üléssel zárult. Az eseményre három előadó
is érkezett, a sort Czunyiné dr. Bertalan Judit megyei kormánymegbízott nyitotta,
aki a járások kialakításáról, előzményeiről,
a kormány a működésükkel kapcsolatos
céljairól, s nem utolsó sorban a működésükről tájékoztatta a jelenlévőket.
A kormánymegbízott azt is kiemelte: a legutóbbi, 1990-es állam és közigazgatási átalakítás óta a lakosság létszáma egymillióval csökkent, az államapparátusban
dolgozóké azonban egyáltalán nem. A bürokrácia szerteágazása és drágasága mellett
ez is indokolja az átalakítást – mondta,
hozzátéve, hogy ezzel a lakosság jogos elvárása, az államigazgatás működésének
olcsóbbá tétele valósul meg. A kormánymegbízott szólt a feladat és hatáskörök
megoszlásáról, s azt is kiemelte, hogy a helyi önkormányzatok által megállapított
szociális segélyek igénylése továbbra is
helyben marad, viszont számos olyan ügyben elegendő lesz az oroszlányi kormányablakhoz fordulniuk, ami miatt eddig Tatabányára kellett utaznia a kömlődieknek. Az
utazás kapcsán később Bogáth István képviselő hozzászólásában megjegyezte, hogy
nem ártana a közlekedési nehézségeket is
orvosolni, hiszen valahogy el kellene jutniuk a járási központba. Czunyiné Dr. Bertalan Judit erre úgy reagált, hogy Kömlődről
véleménye szerint mindkét irányba, azaz
Tatabánya és Oroszlány felé is ugyanolyan
rossz a tömegközlekedés, de ezzel a problémával más településen is szembesültek már.
Épp ezért a járási hivatalok elérhetősége érdekében el fog kezdődni egy tömegközlekedési egyeztetés. A kérdéskört folytatva Kiss
Ferenc polgármester megjegyezte, hogy a
Vértes Volán Zrt. egy időben három hónapig üzemeltetett próbajáratot, de olyan
gyér volt az utasforgalom, hogy végül nem
építették be a menetrendbe. A polgármester
a megoldást az átszállás érdekében továbbra is abban látná, ha a Kecskédi elágazásnál
autóbuszmegállót alakítanának ki. Mint
elmondta, erről is folynak az egyeztetések.
A kormánymegbízott tájékoztatóját követően két, a lakosság pénztárcáját igencsak
érintő témával, a szennyvízelvezetés és a
hulladékszállítás közüzemi díjaival folytatódott a közmeghallgatás, bár konkrét számok nem hangzottak el. Az ÉDV Zrt. részéről Mátis István arra a kérdésre még
nem tudott válaszolni, hogy jövőre milyen
mértékben drágul a szolgáltatás, mivel azt

a szakminiszter határozza meg egy bizonyos képlet alapján, s ma még nem ismert
a jövő évre vonatkozó érték. Mint elmondta, a jelenleg hatályos törvényi szabályozás
szerint 2017 januárjáig marad ez a helyzet,
azaz, a szaktárca dönt a drágulásról, azt
követően viszont bevezetik a valós költségalapú díjat, amit a Magyar Energiahivatal
fog az üzemeltetők által megadott adatok
alapján meghatározni. Bende Péter, a
Remondis Oroszlány Zrt. vezérigazgatója
sem bocsátkozott feltételezésekbe, hogy jövőre vajon mennyit kell fizetni a hulladékszállításért. Azt viszont elmondta, hogy a
kormány várhatóan a jövő héten szavaz
ismét a hulladéktörvényről, melyet megfontolásra visszaküldött a parlamentnek a
köztársasági elnök. A törvény alapelve biztosan nem módosul: cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, s minél
több hasznosításra. Új elem lesz, hogy a
társaságoknak közszolgáltatói hulladékgazdálkodási engedélyt kell beszerezniük a
törvény hatályba lépését követő fél éven belül, ilyen engedélyt pedig csak az a társaság
kaphat, melyben vagy az állam, vagy önkormányzat a többségi tulajdonos. Mint
kiderült, ennek a feltételnek nem felel meg
a Remondis, ám már folynak az oroszlányi
önkormányzattal a tárgyalások, s Bende
Péter bízik a sikerben. További változás lesz,
hogy jövő januártól a díjtartozók hátralékkezelése a jegyzőtől a NAV-hoz kerül.
A tájékoztató során az is elhangzott, hogy
a 2004-ben alapított, s mára 167 taggal
(köztük Kömlőd) rendelkező Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatát támogatásra méltónak találta a kormány, és az is eldőlt,
hogy az üzemeltetést az a konzorcium
nyerte el, amelynek a Remondis is tagja. A
projekt 12,6 milliárd értékű, az önkormányzatok 4 milliárdos önrészt biztosítanak hozzá, s a többi között Oroszlányban
is létesítenek 1,5 milliárdból egy hulladékkezelő központot.
A szolgáltatás díját a társulás tanácsa határozza majd meg, s Bende Péter azért nem
tudott a mértékéről nyilatkozni, mert erre
még nem került sor. Annyit lehet tudni,
hogy – ha pozitív döntés születik – 2013
januárjától a jelenlegi heti 1 szállítás mellett
és évi 1 lomtalanítás mellett havi 1 alkalommal házhoz érkezik majd a szelektív, évi
nyolcszor pedig a zöldhulladék gyűjtő – fogalmazott a vezérigazgató, aki a szolgáltatási területükön idén elmaradt lomtalanítás
hátterét sem titkolta el. Mint elmondta, a

jelenlegi lerakó bővítésének engedélyeztetési
eljárása kapcsán hatásköri vita alakult ki a
különböző hatóságok között, ezért hiába
indították meg időben a folyamatot, ma
sem rendelkeznek engedéllyel. Neki pedig,
mint felelős vezetőnek döntenie kellett: ha
minden településen megszervezik a szerződésben rögzített lomtalanítást, veszélyeztetik a heti egy ürítést a lerakó befogadóképessége miatt. A kisebbik rossz mellett
döntöttem, de jövőre természetesen bepótoljuk, s két lomtalanítás is lesz a községben – ígérte zárásként.
A folytatásban Kiss Ferenc a tervekről, fejlesztési elképzelésekről szólt, de azt is leszögezte, hogy nagyszabású terveket a szükséges anyagiak híján nem dédelgethetnek. Az
önkormányzat rendelkezésére jelenleg 3,5
millió forint áll, viszont 3 milliós a tartozása az iskolai társulás felé, s a lakossági
adótartozás is igen jelentős – ismertette a
polgármester. Az is elhangzott, hogy bár
Kömlődön kritikus az utak állapota, kénytelenek rangsorolni. A legfőbb prioritás pedig jelenleg a nagyparnaki út, hiszen 10-12
családról van szó, akikhez el kell érnie a
vízszállító autónak, orvosnak, ha szükséges a mentőnek, tűzoltónak. Márpedig az
út olyan állapotban van, hogy Kiss Ferenc
szerint bármikor, akár 1-2 hónapon belül
megközelíthetetlenné válik a terület. Forrást kell találnunk és meg kell oldanunk a
helyzetet! – emelte ki. Az út menti, jelenleg
még nem létező közvilágítás kapcsán türelmet kért. Mint elmondta: a telefonos szolgáltató nem járul hozzá, hogy az oszlopokon lámpatesteket helyezzenek el, de már
körvonalazódik egy napelememmel működő, mozgásérzékelős megoldási lehetőség.
A közmeghallgatás végül testületi üléssel
zárult, hiszen a képviselőknek dönteniük
kellett, melyik településsel kívánnak jövőre
közös hivatalt működtetni, hiszen a törvény értelmében Kömlőd önállóan nem
üzemeltethet hivatalt. Korábban Bokod és
Dad is szóba került, s Bogáth István javaslatára a lakosság véleményét is kikérték. A
november 19-ei határidőig 211-en juttatták
vissza a kérdőívet, 131-en Bokod, míg 80an Dad mellett voksoltak (ez a szám a közmeghallgatás kezdetére 163:90-re módosult). November 21-én este a jelenlévő öt
képviselő is megerősítette a lakossági álláspontot: egybehangzóan úgy határoztak,
hogy Bokoddal kívánnak együttműködni.
-táj-

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!

