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Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is a kömlődi
református gyülekezet áldozatkészségét, közös tenni akarását
emelte ki ünnepi beszédében.
Ez a közösség Isten bízva, Istenre tekintve valami nagyszerű
dolgot vitt véghez, amely egyszerre erősítette összetartozását, s óvta meg Kömlőd, s egész
Magyarország számára örökségének egy értékes részét.
Mindaz, amit az elmúlt hat esztendőben elvégeztek, nemcsak
Kömlődöt gazdagítja, hanem az
egész nemzetet. Köszönöm ezt
Önöknek! – fogalmazott az elnök, később kiemelve: az ország
jövőjéről az fog dönteni, hogy a
benne, így Kömlődön is élők
mit hajlandóak megtenni érte?
Véleménye szerint a gyülekezet
példát mutatott, megmutatta,
hogy a legnehezebb időkben is
lehet változtatni a legnehezebb
helyzetben élők sorsán is. Megmutatták a példát, hogy egy

elkötelezett, a munkába belefeledkezett közösség hat esztendő
alatt nagyot fordított a dolgok
folyásán, s példát, hogy a hit
komoly dolgokra képes.
Meg kell erősítenünk a közösség összetartó erejét, hogy ezek
a közösségek saját kezükbe vehessék a saját sorsukat. Az eltelt évek építkezése itt Kömlődön
megmutatták, hogy mire képes
az e féle összefogás. Az a célunk,
hogy a vidéki élet ne jelentsen
hátrányt, hogy a falvak meg
tudják tartani a bennünk élőket, méltó életlehetőséget kínálva nekik. Be fogjuk indítani a
vidék gazdaságát. Újra ki fogjuk építeni vidéken a közbiztonságot, megerősítjük a közoktatást, valamint a közegészségügyi és szociális hálót.
Az a célunk, hogy a vidéki élet a
jövőben könnyebb lehessen, lehetőségeiben közelítsen a városhoz. Ez egy olyan cél, amelyhez nagyon hosszú út vezet,

Bakancsos túra
Mintegy harmincan járták be október első
napján széltében, hosszában a község
északkeleti, északnyugati határtérségét a
Kömlődért Baráti Társaság bakancsos túráján.
Túravezetőként a település közéletében
igen aktív szerepet játszó Fojtek Mihály
nyugdíjas pedagógus a nevezetes helyeknél előadást tartott a térség felszínének kialakulásáról, a régvolt tanyahelyekről, valamint a patakok forrásvidékének élővilágáról, különlegességeiről.

ám elindultunk, s Önökkel
együtt, ha megtesszük, amit
kell, végig is tudunk menni rajta – fogalmazott dr. Kövér László, majd a Hét Határ zenekar
ünnepi műsora után Bátki Károly tervező hivatalosan is átnyújtotta a templom kulcsát
Szemeti Ferenc lelkipásztornak.
Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerült főgondnoka, valamint Gyimóthy
Géza, a Tatai Református Egyházmegye főgondnoka után
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő köszöntötte a híveket, reményét fejezve
ki, hogy a kömlődi csoda létrejöttének a környékbeliek, s ő is
részese volt, egy picit hozzátett.
Amikor egy templom felújítását ünnepeljük, hálát adunk és
örvendünk, az az esemény arról szól, hogy az a gyülekezet,
amely e mögött a templom
mögött van, az erős. Az épül és
még most is építkezik. Ez itt
Kömlődön is így van. Ez a folytonos építkezés a jele annak,
hogy ennek a gyülekezetnek a
lelke és a közössége is épül. Hiszem azt, hogy az a templomkulcs, amit a nagytiszteletű úr
átvett, fordítva nyitja majd az
ajtót. Ajtónk előtt áll az Úristen
minden nap és zörget. A zárat
nekünk belülről kell nyitni. Hiszem azt, hogy a megújult épületek hívogatnak, és hiszem azt,
hogy az innen hívó szó többeket elér – fogalmazott az országgyűlési képviselő.
A templom megújulása alkal-
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mából tartott ünnepi esemény
részeként Trianoni emlékművet
is avattak Kömlődön, s Hárskuti
Attila, a Hagyományápolók és
Értékteremtők Társasága elnöke bizakodásának adott hangot,
hogy Isten bizonyára megbocsátja, hogy egy kicsit „elrontja” ezt a csodálatos ünnepet annak a történelmi eseménynek a
felidézésével, amely Magyarországot, a magyar nemzetet sújtotta 1920. június 4-én.
Beszélnünk kell Trianonról!
Nem beszélhettünk róla évtizedeken keresztül. Bűnnek számított, de ma már nem az. Mi
kaptunk a Teremtőtől annak
idején a Kárpát-medencében
egy csodálatos, természeti kincsekben gazdag hazát, s ezt
brutális módon szétdarabolták.
Alig maradt a gyönyörű, szép
magyar honból csak kétharmad rész. A magyar testvéreink
az elvett területeken maradtak,
megbélyegzett emberek lettek.
De nekünk erősnek, bátornak
kell lennünk, s össze kell tartanunk minden magyar emberrel,
aki a határainkon belül és kívül
él – emlékeztetett Hárskuti Attila.
Ezt követően dr. Kövér László és
Máté László esperes leplezte le a
Trianoni emlékművet, melyre
Szemeti Ferenc lelkipásztor osztott áldást, Száraz László, római katolikus esperes szentelte
meg, s amelynél az emlékezés
első virágait Hárskuti Attila és
Steinbach József református
püspök helyezte el.

A jó hangulatú társaság, akik között ott
volt Kiss Ferenc polgármester is, nem első
alkalommal tett sétát a település környékén, hiszen évek óta tart ez a helytörténeti
programsorozat.
A több mint tíz kilométeres túrán Kiss Józsefnek, a Musztáng lovasudvar tulajdonosának köszönhetően lovaskocsin is
megtehették a táv egy részét a résztvevők,
akik az Alsó Mihály puszta felől a Felső
Mihály puszta irányába haladva gazdagodtak ismeretekkel, majd az út végén
még egy igazi meglepetés is várta a csoport tagjait: Lengyel József és Madari Ferenc
az egyik festői dombtetőn babgulyással
várta a kirándulás résztvevőit.
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Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi
szemeink előtt! (Zsolt. 118.23)
Zsúfolásig megtelt a kömlődi
református templom, melyben
a megújulásáért tartott hálaadó
istentiszteletre, s a Trianon emlékmű leleplezésére gyülekeztek
a hívek, s az ünnepélyes ceremónia során gyakran elhangzott: milyen jó érzés lenne, ha
más alkalmakkor is ilyen szép
számmal érkeznének a templomba, melynek ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetése után Szemeti
Ferenc, Kömlőd lelkipásztora
könnyeivel küszködve, meghatottan köszöntötte a megjelenteket, köztük a Felvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról érkezett
testvéreket.
Istennek legyen hála minden adományért, s minden elvégzett
munkáért! A templom megújult, s adja az Úristen, hogy a
gyülekezet is megújuljon. Az
Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi
szemeink előtt! – idézett köszöntője zárásaként a zsoltár-

ból, majd Bogáth István gondnok ismertette a Kömlődi Református Egyházközség eddigi
sikeres pályázatait, melyek
eredményeként az eltelt hat évben összesen 245 millió forintos támogatást nyertek el.
Létrehozták a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézményeket, amely középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos
felnőttek számára működtet
nappali foglalkoztató házat, 12
fős lakóotthont, kézműves műhelyeket, valamint támogató
szolgálatot.
Mint ismert, a kömlődi gyülekezet 2004-ben kapta vissza a
teljesen lepusztult állapotban
lévő egykori elemi iskolájának
épületét, majd – mivel a településen már régóta működik értelmi fogyatékos emberek oktatását szolgáló intézmény ahonnan a fiatal felnőttek húszéves
koruk után kikerülnek – úgy
határoztak, hogy számukra nappali foglalkoztatót alakítanak
ki, amennyiben tervük megvalósításához sikerül pályázati
támogatást elnyerni.
Ez a perc 2004 őszén el is érkezett, amikor a 115 milliós beruházáshoz majdnem 99 millió
forintot nyertek el. Az építkezés
2006 októberében fejeződött be,
s decemberben már meg is jelent a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium pályázati felhívása, amely országos szinten 7-9
lakóotthon megépítését tette lehetővé fogyatékkal élő embertársaink számára.
Az egyházközség ezen pályázata is sikeresnek bizonyult, 72,6
milliós értékben, 67 milliós támogatással építették meg 2007

decembere és 2008 szeptembere
között az új lakóotthont.
Közben 2008 tavaszán újabb
pályázat jelent meg szociális
alapellátások infrastrukturális
fejlesztéséhez, s mivel az intézmény addigra létszámában feltöltődött, s a térségben nem
működött támogató szolgálat,
ennek a forrásnak az elnyerését
is megcélozták, s ismét sikerrel:
majdnem 40 millió forintot
nyertek el. A gyülekezet a megvalósításhoz felajánlotta használaton kívüli parókiáját, a két
épület felújítása 2009 decemberében zárult le.
Így mára az intézmény 50 felnőtt értelmi fogyatékos embertársát foglalkoztatja, s a támogató szolgálat létrehozásával
újabb rászorulókat tud gondozni, a három projekttel ös�szességében 16 személy számára teremtettek munkahelyet.
Mindeközben a 270 éves műemléktemplom felújítását is
évek óta tervezték, számos pályázatnak futottak neki, s a
harmadik sikeresnek bizonyult:
39 millió forintot nyertek el, így
tavaly ősszel, a művészettörténészek kutatása után, elkez-

dődhetett a torony belső vakolása, meszelése, az új lépcső kialakítása. A tető szerkezeti
megerősítése már ez év tavaszán két hónapot vett igénybe,
miközben az épület külső megújításán is folyamatosan dolgoztak.
Sok mindenre volt pénz a pályázati keretben, de nem mindenre – mondta el Bogáth István. Így az összeg nem tartalmazta a padok felújítását, a
harangok új villamosítását, az
elektromos hálózat bővítését.
Ezeket a munkálatokat 130 család adományaiból végeztettük
el, amelyért hála és köszönet illet minden egyes adakozót – fogalmazott.
A gondnok végül a nagyharang
feliratát is megosztotta a jelenlévőkkel, amely – mint mondta
– az elődök üzenete a mai kömlődieknek: „Elődömet az 19141918 évi világháború szolgálatára vették áldozatul igénybe.
Engem a béke és testvéri szeretet hirdetésére öntetett az 1922.
évben a kömlődi hívek áldozatkészsége.”
folytatás a 4. oldalon
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A polgármesterek levelüket megírták
Levélben fordult Tállai Andráshoz, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkárához a „Polgármesterek a
Falukért” Egyesület a tervezett
önkormányzati reform kapcsán. A Komárom-Esztergom
megye 28, független településvezetőjét tömörítő szervezet elnöke az észrevételeiket és véleményüket tartalmazó dokumentumot a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés ünnepi
ülésén adta át személyesen az
államtitkár részére, majd az
egyesület ülésén további döntéshozókkal is megismertette
annak tartalmát.
„A „Polgármesterek a Falukért”
Egyesület 2001 óta tömöríti
Komárom-Esztergom
megye
független kistelepülési polgármestereit, mely szervezetben
jelenleg a megye 76 településéből 28 képviselteti magát polgármesterén keresztül. Így – az
egyesület keretében – 50 ezer
polgár érdekeit képviseljük, s az
általunk kialakított álláspont a
néhányszáz lakosú települések,
valamint a több ezer fős nagyközségek véleményét is tükrözi,
tartalmazza.“ A többi között ez
áll abban a levélben, melyet
Maszlavér István, a „Polgármesterek a Falukért” Egyesület elnöke és Beke László alelnök,
Környe polgármestere nyújtott
át Tállai Andrásnak, a Belügy-

minisztérium önkormányzatokért felelős államtitkárának a
Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés ünnepi ülésén.
A levélből kivonat is készült,
melyet az egyesület Szomódon
tartott ülésén dr. Völner Pálnak,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, Czunyiné
dr. Bertalan Judit megyei kormánymegbízottnak, Michl József országgyűlési képviselőnek, s Popovics Györgynek, a
megyei közgyűlés elnökének is
átadtak, s mint Maszlavér István elmondta, a megye valamennyi országgyűlési képviselője számára eljuttatják.
A dokumentum az önkormányzati reformmal kapcsolatos álláspontjuk, véleményük
kifejtése előtt leszögezi: az önkormányzatok eladósodottságára vonatkozó „inget nem kívánják magukra venni”, hiszen
az egyesület alkotta polgármesterek által képviselt 28 település
költségvetési főösszege összesítve közel 8 milliárd forint, s hitelállományuk nem éri el a büdzsé 5 százalékát. A 28
településből mindössze öt vett
fel hitelt kereskedelmi bankoktól az elmúlt években, mely
összeget kivétel nélkül fejlesztésre fordították, nem pedig
működésük finanszírozására.
Ezért úgy vélik, hogy a kistelepülések önkormányzatai jó

Fél évszázados bajtársi találkozó
Telik, múlik az idő, s egyszer csak azt vesszük észre, hogy nem
marad körülöttünk senki, ha nem fedezzük fel azokat, akikkel
egykor együtt sírtunk, együtt nevettünk és együtt szenvedtünk
– fogalmazott Hárskuti Attila kömlődi önkormányzati képviselő
a környei Közösségi és Tájházban, ahol jubileumi találkozóra
gyűltek össze az egykori katonatársak.
Az MN 3170-es önálló hírszázad bajtársai viszont azt is megállapították, hogy az idő megszépíti az eseményeket, s ma már az 50
évvel ezelőtti reggeli futás sem tűnik olyan veszedelmesnek, még
akkor sem, ha mínusz 22 fokos hidegben, pufajkában rótták a
métereket.
1961 októberében és ’62 januárjában Budapestről, Nagykőrösről
és Komárom-Esztergom megyéből sorozták be a fiatalembereket
Ceglédre. A 92 fős létszámú önálló híradószázadban 22-en látták
el szolgálatukat szűkebb hazánkból, Tatabányáról, Tatáról és
Környéről.
Igazi elitalakulat voltunk a tüzérezreden belül, amolyan állam az
államban, külön parancsnokkal. Egy évig szolgáltak Cegléden,
majd Várpalotára kerültek, s 1963. november 24-én bújtak ki a
katonaruhából. Ahogy lenni szokott, szétszéledtek, mindenki élte
életét, családot alapított, mígnem a tatai Czink József (†) felvetette
az összejövetel gondolatát, Hárskuti Attila pedig „nyomozni”
kezdett. Azokkal a bajtársakkal, akiket sikerült felkutatni, első

gazda módjára, felelősen gazdálkodva irányítják községüket, mely megállapítás nem feltétlen helytálló az ország valamennyi városvezetésére.
Az egyesület tagsága, s az általuk képviselt 50 ezer polgár nevében az elnök üdvözölte az
intézményrendszerek központi
felügyeletének tervét, elfogadta
az iskolák igazgatói kinevezéseihez kapcsolódó egyetértési jogát a megyei kormánymegbízott részéről, ugyanakkor határozott egyet nem értését fejezte
ki annak kapcsán, hogy a kormányzati elképzelés elvenné a
kistelepülések lelkét jelentő iskolák fenntartását az önkormányzatoktól.
Maszlavér István azt is kijelentette: tisztában vannak azzal,
hogy az önkormányzati rendszer átalakítása során kompromisszumokat kell kötni, ugyanakkor bíznak benne, hogy ezen
kompromisszumokban a kistelepülések esélyegyenlősége is érvényesül, hiszen Magyarországnak ugyanúgy része a majdnem
1 850 darab, ötszáz fős lélekszámú körüli település, mint a kétmilliós Budapest.
A „Polgármesterek a Falukért”
Egyesület az önkormányzati reform keretében kidolgozandó
törvény megalkotása, s annak
végrehajtása során – főbb elemenként – azt szeretné elérni,

hogy:
•az élet minden területén maradjon meg a települések önrendelkezési joga a feladatok ellátásához szükséges hatáskörrel és
pénzügyi fedezettel,
•az iskola, óvoda, művelődési
ház, egészségügyi alapellátás
működtetéséről dönthessen a
helyi önkormányzat, s ha a saját működtetés mellett határoz,
akkor a finanszírozás egyezzen
meg az állami finanszírozású
intézményekével,
•csak azok az államigazgatási
feladatok kerüljenek a járásokhoz, amelyek megoldása, kezelése nem jelent mindennapi
problémát a helyben élők számára,
•a településeket érintő fejlesztések eldöntése, az ezekhez szükséges források maradjanak az
önkormányzatoknál,
•az 500 fő feletti településeken
komoly közösségmegtartó erejük miatt továbbra is működhessenek a polgármesteri hivatalok.
A 28 tagot számláló „Polgármesterek a Falukért” Egyesület
dokumentuma zárásként azt is
kiemeli: „Hisszük, hogy Magyarország akkor lesz erős, ha
települései sikeresek, s ha a sikeres, az állampolgárokért, a közösségi gyarapodásért tenni
akaró és tudó önkormányzatoknak nem szegik szárnyát!”

alkalommal hat esztendeje találkoztak, s azóta évente kétszer,
egyszer Cegléden, egyszer pedig Komárom-Esztergom megyében
idézik fel a katonaéveket.
A képeket nézve fájdalommal kellett megállapítaniuk, hogy egyre
több az elhunyt bajtársuk… Azt viszont ezúttal is megígérték:
amíg tehetik, találkoznak. Ők, akik fél évszázaddal ezelőtt hosszú-hosszú hónapokon át együtt sírtak, együtt nevettek és
együtt szenvedtek...
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Népszámlálás!
Október 1-én megkezdődött az október 31ig tartó, 2011. évi népszámlálás. Az idei
népszámlálás – amely szám szerint a 15. a
hazai cenzusok sorában – két tekintetben is
az első. Ez lesz az első olyan átfogó nép- és
lakásszámlálás az országban, amelyet az
Európai Unió tagállamaként hajtunk végre, de első lesz az idei cenzus azért is, mert
- a www.enepszamlalas.hu honlapon keresztül - először nyílik mód a kérdőívek
elektronikus kitöltésére.
Az összeírás időszakát megelőző napokban,
szeptember végén a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttattak egy azonosítóés egy belépési kódot. Ezek segítségével lehet a kérdőíveket interneten kitölteni,
október 1. és október 16. között. A kérdések
helyes megválaszolását a programba épített magyarázatok segítik. A KSH azokra is
gondolt, akik nem rendelkeznek internettel,
de mégis szeretnék on-line visszajuttatni a
kitöltött kérdőíveket.
Nekik lehetőségként több nyilvános közintézmény, pl. könyvtárak, faluházak, stb.
internet kapcsolódási helye áll rendelkezésre az ország számos településén. Ezeken a
helyeken az adatvédelem teljes biztosítása
mellett nyílik lehetőség a népszámlálási
kérdőívek számítógépes kitöltésére. Fontos,
hogy az egy lakásban lakó személyekről
szóló kérdőíveket tehát vagy interneten
vagy papíron kell kitölteni.
Hazánkban ez év októberében csaknem 40
ezer számlálóbiztos közel 5 millió címet keres fel a népszámlálás lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott hivatalos okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól. Az
igazolvány a garancia arra, hogy az illető a
lakásba kizárólag a népszámlálás miatt
szándékozik bejutni.
A lakosság védelmében a népszámláláshoz
bármilyen módon kapcsolható bűncselekmények, szabálysértések megelőzése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal és az
ORFK együttműködési megállapodást kötött.

A népszámlálással kapcsolatos részletes információk a www.nepszamlalas.hu oldalon érhetők el.

Rendőrségi ajánlás a népszámlálás
időszakára
2011. október 1-je és október 31-e közötti
időben nép- és lakásszámlálásra, továbbá
az ebből kimaradtak 2011. november 8-ig
történő pótösszeírásra kerül sor. A bűnelkövetők viszont ebben az időszakban sem
pihennek, kihasználhatják ezt a lehetőséget, hogy pénzhez, értékhez jussanak.
Módszerük legfőbb jellemzője lehet például,
hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat
kihasználják az emberek jóhiszeműségét,
gyanakvásának hiányát és figyelmüket elterelve otthonaikba könnyű szerrel bejutva
tőlük különböző értékeket (pl.: ékszereket,
készpénzt, stb.) tulajdoníthatnak el. Rendőrségi tapasztalat, hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek.
Előfordulhat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de a
rendőrség felhívja a figyelmet, hogy ellenállni csak az adott helyzet mérlegelésével
szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló elkövető
a zsákmány megszerzése érdekében, akár a
testi épséget veszélyeztető magatartást is
tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.
A bűnelkövetők kifinomult, modern hírközlési eszközökkel kommunikálnak, és
sorozatban követhetnek el hasonló bűncselekményeket. A rendőrség kéri, hogy a későbbi felderítés érdekében a lehető legtöbb
adatot próbálják megjegyezni az elkövetőkről, az általuk használt gépjárműről.
Magyarország területén 2011. szeptember
27. és 30. közötti időben, mintegy 40 000
számlálóbiztos minden egyes lakott épületbe (lakás, családi ház) eljuttat egy-egy úgynevezett adatfelvételi csomagot. Ezen szerepel az összeíró személy neve, azonosítója és
telefonszáma. Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal

Lesz út a Határ úton
Elsősorban községi beruházások, felújítások, beszerzések szerepeltek a képviselő-testület legutóbbi, rendkívüli ülésének napirendjén. Egyhangúlag döntés született a Határ út ügyében. Mint
arról már beszámoltunk, több évtizede alakították ki ezen a területen az első telkeket. Megtörtént a közművesítés, de az út nem
készült el, így a tavalyi és idei csapadékos időjárás következtében
esős napokon szinte lehetetlen járművel behajtani az utcába. Petíció és közmeghallgatás is volt a beruházás érdekében, azonban
mire a döntés megszületett, a bankok elzárkóztak mindenfajta
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06-80-200-014, 06-80-200-224
ingyenesen hívható, zöld számain ellenőrizhetik le!
A számlálóbiztos magát számlálóbiztosi
igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a
neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzőjének az aláírása. A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány,
útlevél) együtt érvényes.
Amennyiben bármely okból kétsége merülne fel, értesítse a rendőrséget az ingyenesen
hívható 107, vagy 112-es számon!
A népszámlás időszaka mindenki előtt ismert. Annak érdekében, hogy ne váljanak
trükkös lopás, vagy csalás áldozatává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására, akiknek érkezéséről az adatszolgáltatói
csomagon vagy a címen hagyott értesítőn
megadott elérhetőségen tájékozódhatnak. A
népszámlálás során a személyes okirataikat
a számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal tudják magukat igazolni. A népszámlálókat
nem kell beengedni a lakásba. Ha mégis beinvitálják az Önök számára idegen személyt, soha ne hagyják felügyelet nélkül!
Több ismeretlen látogató esetén, ha lehetőség van rá, javasolt egy rokont, vagy szomszédot is áthívni a biztonság megteremtése
érdekében. A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a figyelmet ebben az időszakban megjelenhetnek a
trükkös csalók is. Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.)
kezelje a személyes okmányaitól (személyi
igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) külön.
Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat esetén névtelenül
hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú ingyenes számát is:
06-80/551-111

fejlesztési hitel folyósításától.
Most úgy határozott a testület, hogy csökkentett tartalommal,
de megvalósítják a beruházást. 3 méter szélességben, 25 centi
vastagságban készül el a leendő út alapja, melyen már biztonsággal megközelíthetők lesznek az ott épült házak, és a Jókai és Vörösmarty utcák végét is kiépítik. A projekt összértéke meghaladja a 6 millió forintot, az egyik bankkal már folynak a tárgyalások,
de ha kell, az önkormányzat fel nem használt készenléti hitelét
veszik igénybe erre a célra. A további napirendi pontoknál elhalasztották a döntést, azonban a tervek szerint még ősszel elkészül az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, az óvoda tetejének javítása, s új bútorok kerülnek a községháza tárgyalótermébe is.

Még több hír, még több információ a www.komlod.hu oldalon!
A régebbi lapszámok és a FOTÓTÁR megtekintéséhez látogasson el a
http://komlodlap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

