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Öröm a Határ utcában
Elkeseredésükben fordultak a
Határ utca lakói februárban a
kömlődi képviselő-testülethez,
hogy végre megoldást találjanak a terület áldatlan állapotának megszüntetésére.

Mintegy két évtizede alakították ki ezen a részen az első telkeket. Megtörtént a közművesítés, de az út nem készült el,
így a tavalyi és idei, év eleji csapadékos időjárás következtében
szinte lehetetlen volt járművel

megközelíteni a házakat.
„Ide már lassan semmilyen szolgáltató nem jön be, se mentő, se
futárszolgálat. Az utcában több
kisgyerekes család van, a gyerekekkel nem lehet sétálni, nem

nem tudott belevágni a beruházásba. Nehezítette helyzetüket,
hogy a gazdasági válság hatására a bankok elzárkóztak mindenfajta fejlesztési hitel folyósításától. Szeptemberben végül
úgy határozott a testület, hogy
bár csökkentett tartalommal,
de megszüntetik az áldatlan állapotokat.
A munkák már javában folynak, mint arról Kiss Ferenc polgármester és Madari Ferenc alpolgármester is meggyőződött
a közelmúltbeli bejáráson. 3
méter szélességben, 25 centi vas-

tagságban, 730 méter hosszban
készül a leendő út alapja, melyen már biztonsággal megközelíthetők lesznek az ott épült
ingatlanok. De nemcsak a Határ
úton dolgoznak a munkások,
hanem a Jókai és Vörösmarty
utcák aszfalttal nem rendelkező
részét is ellátják az útalappal –
tájékoztatott a község első embere. Előbbiben 150, utóbbiban
70 méter hosszúságban folyik a
beruházás, melynek összértéke
meghaladja a 6 millió forintot.
A munkák befejezése november
közepére várható.
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Életművet ismertek el
A községben mindenki által
szeretett és tisztelt Misi bácsi
1934-ben, Kömlődön született,
itt kezdte tanulmányait. 1959ben kezdett dolgozni a helyi iskolában, ahol 1982-ig tanított,
majd Tatán folytatta pedagóguspályáját, azonban akkor
sem szakadt el szülőfalujától.
Rendszeresen visszajárt, és aktív részese volt a közéletnek.
2006-ban önkormányzati képviselővé választották, majd
2010-ben újra bizalmat kapott

lehet egy babakocsit végigtolni
– állt a tizennégy ingatlantulajdonos aláírásával támogatott
beadványban.
A képviselő-testület több alkalommal tárgyalta a témát, de a
forráshiányos önkormányzat

Uzsora!
Egy 47 éves nagysápi férfi került előzetes
letartóztatásba, miután 100-200-szoros
kamatra adott pénzt olyan embereknek,
akiknek a mindennapi élelem előteremtése is problémát okozott. Egy falubeli as�szony elégelte meg a férfi zsarnokoskodását. A nő még 2008-ban kért kölcsön
50.000 forintot. Lányának akart ballagási ajándékot vásárolni, de a havi 60.000
forintos kereset a mindennapi megélhetéshez is épphogy elegendő volt. A férfi
készséges volt, havi 24.000 forintos kamatra át is adta az 50.000 forintot.
Az asszony 2010. februárjáig fizetette a
havi 24.000 forintot, majd kölcsönadója
minden szó nélkül felemelte a kamatot
39.000 forintra. Az asszony nem tehetett
mást, fizetett, de egy idő után már nem
tudta előteremteni a havi törlesztő részletet. A fizetésképtelenséget életellenes fe-

nyegetések sora követte, így az asszony,
amint volt egy kis pénze, fizetett. 2011.
márciusáig a kölcsön kapott 50.000 forintért már 866.000 forintot törlesztett
vissza. Hasonlóképp járt egy másik
nagysápi asszony is, aki a kölcsön kért
40.000 forint fejébe 24.000 forintos havi
kamattal számolva végül 328.000 forintot fizetett vissza az uzsorásnak.
Egy életre megtanulta a leckét egy szintén nagysápi asszony, akit 3 évvel ezelőtt
tévesztett meg a gyanúsított. Ő szintén
kölcsönért fordult a férfihoz. Gyógyszerre kellett volna a pénz, 10.000 forintra volt szüksége, melyet meg is kapott
10.000 forintos kamatra. Az asszony
visszafizette a kölcsönt és az uzsorakamatot, de pár hónap múlva ismét megszorult. A férfi mindig adott, akárhányszor kért tőle pénzt az asszony. A haszon
busás volt, a hitel dupláját kellett visszafizetnie a sértettnek.
2008. decemberében a gyanúsított új
módszerhez folyamodott. Elhitette a nő-

vel, hogy kedvező feltételek mellett banki
hitelt szerez a számára. Mielőtt elmentek
volna a bankba, a férfi mindenféle papírt
tolt a nő elé aláírásra, aki tekintettel arra,
hogy írni olvasni nem tud, csak a nevét
tudja aláírni, nem kérdezett, minden papírra oda írta a nevét. A bankban is hasonló szituáció játszódott le pár nappal
később. Papírok, aláírások, majd pénz
egy borítékban, melyről később derült ki,
hogy tizede a felvett összegnek. Az as�szony 1 millió 264 ezer forint személyi
kölcsönt vett fel tudta nélkül, de a férfi
ebből csak 300.000 forintot adott oda
neki. A hitelt a mai napig fizeti az as�szony.
A nagysápi férfit 5 rendbeli uzsora-bűncselekmény, valamint 2 rendbeli súlyos
fenyegetéssel elkövetett zsarolás miatt
vette őrizetbe a Dorogi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, majd a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte.
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Koszorúzással egybekötött megemlékezésen idézték fel Kömlődön az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeit. A
Hősök Parkjában megrendezett
ünnepségen Kiss Ferenc polgármester beszédében kiemelte:
Amikor történelmi pillanatokra
emlékezünk, szeretjük beleélni
magunkat az adott korba, az
akkor élő emberek mindennapjaiba, a lejátszódó események
perceibe. Így teszünk ma is,
amikor 1956 októberének hátborzongatóan szép, szívszakasztóan valóságos napjaira
emlékezünk. A résztvevők példás összefogása mutatja a kiutat számunkra a mai nehéz
helyzetből. A mi feladatunk,
hogy félretegyük ellenszenvünket, rosszallásunkat másokkal

a választóktól.
Egész életében a közösségért dolgozott, az itt élők pedig ezúton
is elismerik és értékelik az érdekükben végzett tevékenységet –
mondta a jegyző, majd Kiss Ferenc polgármester átadta a
községi elismerést. Az ünnepeltet a református közösség is
köszöntötte, emlékeztetve arra,
hogy évtizedekkel ezelőtt Fojtek
Mihály a kömlődi református
intézményben kezdte alapiskolai tanulmányait.

szemben, mert a hétköznapokban megvívott harcok, küzdelmek, az átélt örömök és bánatok össze kellene, hogy kovácsoljanak bennünket.
Az ünnepi gondolatokat követően az önkormányzat, a társadalmi és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a
kopjafánál, majd ünnepi képviselő-testületi üléssel folytatódott
a program, melyen az 1995-ben
alapított „Kömlőd községért”
kitüntető díj átadására került
sor.
Ez évben a díjat a képviselő-testület – megismerve az intézményi és magánemberi javaslatokat – Fojtek Mihálynak adományozza – jelentette be Schvarczné
Stieber Rita jegyző, aki az a
döntés indoklását is ismertette:

Kirándultak az apróságok
Az állatok világnapja alkalmából látogattak a község óvodásai a
bábolnai ménesbirtokra – tudtuk meg Makkné Bóka Tündétől, akinek köszönjük a beszámolót.
Először a lovas múzeumot járták be, ahol a különféle lófajtákról
(arab telivér, angol telivér) és híres lovakról láthattak fényképeket,
festményeket, szobrocskákat, valamint a lovak által nyert serlegekből-kupákból tekintettek meg kiállítást. Ezt követően a ménes-udvarba vitt útjuk, ahol az istállókban élőben is megnézhették, megsimogathatták kedvenceinket az ovisok.

A kocsi múzeumban különféle lovaskocsik, fogatok és lovasszán
volt kiállítva, s az egyik fogatra fel is mászhattak a gyerekek. A
nap legizgalmasabb, legjobban várt, legnagyobb élményt jelentő
helyszíne azonban a lovarda volt, ahol szinte kivétel nélkül mindenki kipróbálhatta a lovaglást.
A nap hátralévő részét az Arborétumban töltötték gyönyörű növények, fák között, ahol sok állatot megtalálható volt. Vaddisznót,
mangalica disznókat, csüngőhasú malacokat, tyúkokat, libákat,
nyuszikat tekinthettek meg a kicsik, de legjobban szinte mindenkinek a dámszarvasok tetszettek – tájékoztatott Makkné Bóka Tünde.
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Ülésezett a testület
Madari Ferenc napirend előtti felszólalásával
vette kezdetét a kömlődi képviselő-testület október eleji ülése. Az alpolgármester az előző
hétvégi templomavatással kapcsolatban mondta el véleményét. Mint fogalmazott: Színvonalas, jól megszervezett rendezvény volt, ugyanakkor a meghívottak VIP sorában nem jutott
hely a község polgármesterének, aki így az
utolsó sorban volt kénytelen követni az eseményeket. Minden protokolláris és etikai szabályt felrúgott ez az eljárás – mondta Madari
Ferenc.
Szemeti Ferenc, Kömlőd református lelkipásztora a felszólalásra reagálva arról tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy nagyon sok vendég érkezett
az eseményre, s előre nem lehetett tudni, kik
fogadják el a meghívást. Semmilyen szándékosság nem volt abban, hogy nem jutott hely
a polgármesternek, - magamnak is úgy kellett
helyet szorítanom árnyalta a képet a lelkipásztor.
Ezt követően a falu öt civil szervezetének képviselője számolt be elmúlt évi tevékenységéről,
az év végi tervekről. A grémium egyöntetű véleménye volt, hogy szükséges és nagyon hasznos közösségi tevékenységet folytatnak e szervezetek önkéntesei. A polgárőrök munkája, a
Baráti Társaság, a Hagyományteremtők és Értékmentők, a Kömlődért Egyesület programjai,
a Sportkör megújulása mind a község javát
szolgálja, bár a civil szféra vezetői néha egyeztethetnék programjaikat, hogy ne legyenek ütközések – hangzott el.
A továbbiakban árajánlatokat bírált el a képviselő-testület, hogy megkezdődhessenek azok a
felújítások, beszerzések, melyek eredményeképpen elkészül az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, az óvoda tetejének javítása, s új bútorok kerülnek a községháza tárgyalótermébe
is.

www.komlod.hu
Rekord tök a
tökbulin

Több mint egy évtizede rendezik meg minden ősszel a kömlődi óvodában a „Tök jó
buli” programot, melynek elsődleges célja,
hogy megízleltessék, s megszerettessék a
mára mind kevésbé fogyasztott növényt,
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Indul az influenza szezon!
Indul az influenza szezon, s a szakemberek abban bíznak, hogy a védőoltás elterjedésének köszönhetően kevesebb lesz
a megbetegedések száma – a többi között
ez is elhangzott azon a sajtótájékoztatón, melyet a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve tartott az influenza-helyzet aktuális kérdéseiről, a védőoltásokról.
Komárom-Esztergom
Megyében
a
2011/2012. évi influenza szezonban 39
ezer darab térítésmentes oltóanyag beadására van lehetőség a súlyos betegség
kockázatának kitett beteg gyermekek és
felnőttek között. Azoknak, akik nem részesülhetnek a térítésmentes védőoltásból, érdemes igénybe venni a gyógyszertárban, háziorvos által felírt, és kiváltható oltóanyag beadatását – hangzott el
a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által tartott sajtótájékoztatón.
A szakemberek az influenzára jellemző
tünetek hirtelen megjelenésére – hőemelkedés vagy láz, rossz közérzet, fejfájás,
izomfájdalom, köhögés, torokfájás, légszomj – hívták fel a figyelmet, melyek
jelentkezésekor javasolt azonnal orvoshoz fordulni. Az immunrendszerünket
az influenzavírus fertőzés elleni küzdelme legyengíti és így, lehetőség nyílik más
kórokozók által okozott fertőzések kialakulására, például a pneumococcus
baktérium által okozott tüdőgyulladásra. Ez az influenza leggyakoribb szövődménye, amely halált is okozhat. A pneumococcus okozta tüdőgyulladás védőoltással megelőzhető, ezért ennek beadatását a nagyobb kockázati csoportokba
tartozó betegeknek kiemelten ajánlott.

melynek bár táplálkozási értéke nem különösen nagy, értékessé a C- és A-vitamin,
valamint a szénhidrát teszi.
Hagyományainak megfelelően az idei esemény is "Tökkirály" választással kezdődött az intézményben, ahová sorra hordták a gyerekek a szülőkkel egyetemben a
nagyobbnál nagyobb tököket, de volt ki
talicskával, kis szekérrel érkezett. Izgalommal méricskélték vajon kié lesz a legnagyobb? A mustra azonban csak addig
tartott, míg meg nem érkezett a Zsoldos
család, akiknek rekordméretű, több mint
félmázsás termése nem hagyott kétséget a
győztest illetően, így, a tavalyi évet követően ismét Évike fejére került a királyi korona.
Mint azt a családfőtől megtudtuk, tavasz
óta nagy gonddal nevelte a kert díszét, külön figyelmet fordított a gyomirtásra és a
megfelelő mennyiségű víz biztosítására,
de – mint mondta – a kecsketrágya volt
az, aminek hatására hatalmasra nőtt a nö-

Ez a vírus nem veszélyeztet mindenkit
egyformán! Súlyos következményekkel
járhat szív-, tüdő- és keringési betegségben szenvedőknél, krónikus vesebetegeknél, anyagcsere betegségben szenvedőknél, például cukorbetegeknél, gyengült
védekezőképességűeknél, így a daganatos betegség miatt kezelteknél, valamint
a 60 éven felüli idős embereknél – hangzott el a tájékoztatón.
Az influenza és szövődményeinek kialakulása ellen a legbiztosabb megelőzés az
influenza elleni védőoltás. A járványos
időszak előtt beadott védőoltás csökkenti a megbetegedés előfordulását, enyhíti
a tüneteket. Minden évben a védelemhez
újra oltás szükséges. Az influenzaszerű
megbetegedések általában decembertől
kezdődően jelentkeznek nagyobb számban és csúcsát január – február – március hónapban éri el. A teljes védettség az
oltás után két héttel alakul ki, az oltás
már novembertől kérhető a háziorvosoktól. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján még a járvány kezdetekor beadott
védőoltás is hatásos. Ha a szülők közösségbe még nem járó kisgyermeküket
nem akarják kitenni az oltás fájdalmának, valamennyi családtag beoltásával
biztosíthatják az influenza megbetegedés
elleni védelmet gyermeküknek. Az oltóanyag influenza megbetegedést nem
okozhat, mivel nem tartalmaz élő vírust. Az védőoltásoltás beadásának helyén fájdalom, bőrpír alakulhat ki, és
egy két napig rossz közérzetet okozhat.
Láz, vagy egyéb súlyosabb tünetek, komoly mellékhatás ritkán fordul elő, és
jelentősége elenyésző az influenza szövődményeihez képest – emelte ki Hollósiné dr. Szentesi Zsuzsanna megyei tiszti
főorvos és Harsányiné dr. Patkó Enikő.

vény.
A jó hangulatú rendezvényről természetesen ezúttal sem hiányozott a tökmagavató, azaz, a legapróbbak 3 próbája, a
töklámpás készítése, a táncház, a tökös
versek, énekek, mondókák, s az idei év újításaként tökszörpöt, tökös muffint és
töklekvárt is kóstolhattak a jelenlévők,
akik ismét tök jó buli részesei lehettek a
kömlődi óvodában.

I. évfolyam, 8. szám

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

Az aradi tizenhármakra
emlékeztek

Néma emlékezéssel rótták le kegyeletüket az aradi vértanúk előtt
Kömlődön, ahol az 1848/49-es szabadságharc hősei tiszteletére három évvel ezelőtt állítottak kopjafát. Akkor az emlékmű környékén
14 tuját ültettek el az aradi tizenhármak, s a Pesten kivégzett gróf
Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére.
A községnek több ponton is történelmi kötődése van a szabadságharchoz. A híres honvédtábornok, Perczel Mór családja a szabadságharc előtt és alatt Kömlődön élt. A tábornok születésének 200. évfordulóját idén ünnepeljük.
Itt született 1816-ban ifjabb Pázmándy Dénes országgyűlési képviselő, Komárom vármegye másod alispánja, akit 1848-ban az országgyűlés alsóházának elnökévé választottak. A szabadságharc alatt
az udvarral történő megegyezésre törekedett, ezért szembe került
Kossuthtal, 1849 márciusában megfosztották mandátumától.
A csöndes emlékezést követően a szervező Baráti Társaság, az önkormányzat, a társadalmi és civil szervezetek képviselői helyezték el
a kegyelet koszorúit a kopjafánál.

„Rejtett kincsek” a
művelődési házban
A kerámiában benne van a készítő lelke, a
megrendelő öröme és a természet anyagának adománya – ezzel az idézettel nyitotta
meg a Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága szervezésében Bogáth István azt a kiállítást, amely Kovács
László keramikus alkotásait mutatta be az
érdeklődők számára.
A helyi születésű és helyben élő keramikust jól ismerik a kömlődiek, viszont ilyen
nagy darabszámban még nem lépett alkotásaival a közösség tagjai elé, de mint
ahogy az esemény meghívóján is szerepelt, „a rejtett kincs akkor válik értékké,
amikor azt mások is láthatják”.
Kovács Lászlónak pedig bőven van mit
megmutatnia. A szerelem kialakulását 13
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Van tennivaló
a községben
Közös ülésen értékelték és vették számba a tennivalókat a
Kömlődért Egyesület a Polgárőr Egyesület és a helyi Baráti
Társaság tagjai. Mint az Kiss
Ferenc polgármester előadásában elhangzott, meg kell szólítani a falu lakosságát, vállaljon nagyobb részt a település
szépítéséből, csinosításából,
hiszen közös érdek, hogy
Kömlőd mind élhetőbb, komfortosabb legyen.
A téma már a Baráti Társaság
augusztusi ülésén is felvetődött, amikor Madari Ferenc
elnök arról szólt, mind kevesebben vannak azok, akik tettekkel is bizonyítják a közös-

ség 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 tonnák tucatjait kell
megmozgatni a szervezés során – összegezte a tapasztalatokat az elnök.
Munka pedig van bőven, hiszen a vízelvezető árkok tisztításától a tájékoztató táblák
pótlásáig, a járdák rendbetételétől az átereszek javításáig,
hosszú a tennivalók listája.
Legközelebbi feladatként az
óvoda, az iskola és a rendezvénytéren lévő játszóterek kerítésének javítása, felállítása
fogalmazódott meg, ezekre a
közeljövőben kerül sor.

Tata belterületén, a Kakas úton 50 km/h helyett 102 km/
h-val haladt az a Volkswagen Passat típusú személygépkocsi, melynek vezetője 90.000 Ft büntetést fizethet a sietségért.
Dunaalmáson, a Tatai úton 50 km/h helyett 100 km/hval száguldott az a BMW 530, melynek vezetőjét szintén
90 ezer forintra büntették szeptemberben. A kétes dicsőségű dobogóra állhatott annak a Toyota Avensis -nek a
sofőrje is, aki Komáromban, a Tatai úton, 50 km/h helyett 102 km/h-s tempóval autózott szeptember 15-én.
Büntetése 90.000 Ft.

éves korára datálja, amikor a vízparton
adott volt az agyag, ő pedig gyúrni, formázni kezdte.
Három évtizede, amikor házépítésbe kezdett, elsőként a műhely készült el, s szám
szerint maga sem tudja megbecsülni, hogy
azóta hány kerámia hagyta el a kemencéit: évente nagyjából félezer, de lehet, hogy
hétszáz… – válaszol a kérdésre.
Elsősorban funkcionális kerámiákat, sütő,
konyhafelszerelési edényeket, kaspókat,
vázákat, fűszer- és zöldségtartókat készít,
de a tárlaton egy hatalmas forralt borkészítő edény is megtekinthető. Ember legyen a talpán, aki megtölti, s el is fogyasztja a benne készült ízletes italt.
Az alkotásait öt esztendeje zsűrizteti az
iparművészeti lektorátussal, amely azt is
meghatározza, hogy egy-egy kerámiájából hány darabot készíthet. Azaz, a kiállítás nem tömegárut tárt mindazok elé,
akik ellátogattak a művelődési házba, ha-

nem egytől-egyig egyedi kézműves alkotásokat.
S bár nem Kovács László készítette, hanem
nagyapai hagyatékából származik, két
különlegesség is várja az érdeklődőket. Két
igen régi helységjelző tábla, melyek közül
az egyik az útbaigazítás mellett azt is hirdette annak idején, hogy Kömlődön a dohányzás és koldulás tilos.

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!

