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Nem emelkedtek
az étkezési díjak
Mint arról már beszámoltunk,
a törvény hatályánál fogva az
önkormányzatnak kell gondoskodnia a közigazgatási határai belüli étkeztetésről. A településen a kialakult helyzet
alapján az önkormányzatnak
kell állnia a reggelik, ebédek és
uzsonnák számláit, míg az állam fizeti a tízóraikat és a vacsorákat. Mindeközben más
szolgáltatóval volt kapcsolatban az intézményfenntartó, és
mással az önkormányzat. A
helyzet megoldására a megyei
intézményfenntartó központ

koordinálásával
márciusban
megkezdődtek a tárgyalások,
melyek sikeres lezárultával
tisztázódott az étkeztetést végző szolgáltató státusza is, így
ma már egyetlen cég biztosítja
az ellátást.
Az étkezést igénybe vevőket
persze az érdekli igazán, hogy
mi, mennyibe kerül, s az jó hír,
hogy nem emelkedtek az árak.
A bentlakásos intézményben a
napi ötszöri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
bruttó 1480 forintba kerül. Az
óvodában a háromszori étkezésért (tízórai, ebéd, uzsonna)
572 forintot, míg az iskolában
ugyanezért 769 forintot kell fizetni. A szociális ebéd térítési
díja 572 forint.

A tavaszi pollenszezon
csúcsidőszakában vagyunk
Tatabányán és környékén egyszerre több allergén van jelen a levegőben tüneteket okozó mennyiségben, továbbra is erős a pollenterhelés. Hirtelen jelentősen felerősödött a platán pollenszórása –
virágporát
a
legnagyobb
mennyiségben
regisztrálták,
pollenkoncentrációja a nagyon magas szintet is elérte.
Továbbra is magas koncentrációban monitorozták a nyír, és a
fűz, illetve a bükk és a tölgy pollenszemeit. Csökkent a kőris, a
gyertyán és a ciprus- és tiszafafélék virágporának mennyisége –
virágporuk még tüneteket okoz, de magas koncentrációban már
nem voltak jelen a csapdában. Még regisztrálták a juhar, az éger,
a mogyoró és a szil pollenszemeit – de már legfeljebb már csak
alacsony koncentrációban. Szintén alacsony koncentrációban jelen volt még a csapdában a pázsitfűfélék, a dió, az eperfafélék és
a fenyőfélék virágpora is.
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Könyvtári statisztika
Több napirend mellett, Kovács Mihályné beszámolt
a községi könyvtár 2012. évi működéséről a képviselő-testület májusi ülésén. Tavaly év végén 6691
kötetből állt az állomány, ebből 35 darab újonnan
beszerzett.
A látogatók felnőtt szépirodalomból 2611 (új 18),
felnőtt szakirodalom témában 2255 (új 14), gyermekirodalomból 1825 (új 3) kötet közül válogathatnak, s 6562 könyvet kölcsönözhetnek ki. 2012ben a könyvvásárlásra fordított összeg megközelítette a 60 ezer forintot, de ajándékként is érkezett
2 ezer forint értékben könyv.
Az év végén 71 regisztrált felhasználója volt a községi intézménynek, közülük 21-en 14 év alattiak,
58-an a 14-65 éves korosztályból, és 2 fő képviselte
a 65 év felettieket. Ők összesen 1179 kötetet kölcsönöztek ki.
Mint azt a beszámoló tartalmazza, a látogatók számában érezhető a felső tagozatos diákok hiánya. Az
előző évhez képest 2 fővel csökkent a beiratkozottak száma, annak ellenére, hogy tízen újonnan iratkoztak be. Az aktív kölcsönzők aránya alacsony,
pedig kérés esetén, nyitvatartási időn kívül is lehetőség van a kölcsönzésre.
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Az anyában van valami …..

A digitális átállás után Komárom-Esztergom
megye túlnyomó részében július 31-e után a
földfelszíni műsorszolgáltatásban csak a korszerű digitális adás lesz fogható.
A megyében 9100 háztartást keresnek fel a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság munkatársai,
hogy felmérjék a szociálisan rászorulók körét és
segítsék átállásukat - olvasható az NMHH honlapján.
Az NMHH szociális alapú támogatási rendszert
dolgozott ki azon háztartások számára, akik önerőből nem tudnák az átállást végrehajtani és a
digitális vételi eszközöket beszerezni.
A megyében még ebben a hónapban megkezdődnek a szerelési munkálatok azon háztartásoknál,
ahol igényelték a támogatást.

Új szolgáltatás!
Új szolgáltatást indít ez évtől a KÖMLŐDI HÍRHOZÓ szerkesztősége. A település lakóinak pár
soros, esetleg kis képpel hangsúlyozott (nem kereskedelmi!) hirdetéseit ingyenesen jelenítjük meg
az újság oldalain. A lap készítői fenntartják a jogot arra, hogy a meglévő szabad hely függvényében szerkesszék, alakítsák (a tartalmat nem módosítva) a beérkezett anyagokat!
A megjeleníteni kívánt hirdetéseket (képeket) a következő e-mail címre várjuk:
salamongy@t-email.hu
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

Nem sok szem maradt szárazon a
kömlődi művelődési házban megrendezett Anyák napi gálaműsoron, ami
nem csoda, hiszen négy generáció tagjai köszöntötték az édesanyákat. A legfiatalabb fellépő alig négy, míg a legidősebb közel nyolcvan éves volt.
Egy baráti beszélgetés során tavaly
született az ötlet, hogy ne a hagyományos gyermekműsorral köszöntsék
Kömlőd asszonyait, hanem minden
korosztály vegyen részt az előadásban,
így téve emlékezetessé az ünnepet. A
Kömlődért Közhasznú Egyesület és a
Kömlődért Baráti Társaság vállalta fel
a szervezési feladatokat, melyek tagjai
a község legtehetségesebb fiataljait kérték fel a műsorban való részvételre.
A programot a színpadon helyet fogla-

ló ötösfogat, Kiss Ferenc, Bauer József,
Sternhardt Mihály, Marencsák László
és Fojtek Mihály foglalta keretbe, akik
fáradhatatlan lendülettel adták elő dalaikat, verseiket, összekötve így a másfél órás esemény produkcióit.
Az óvodások léptek elsőként a világot
jelentő deszkákra, ezt követően Madari
Ferenc, a baráti társaság elnöke köszöntötte a több mint száz jelenlévőt,
akiket a megelőző napokban személyesen hívtak meg az ünnepségre.
Dalosok, versmondók, latin táncosok,
s mazsorettek követték egymást a
színpadon, majd Kiss Ferenc polgármester lépett a mikrofonhoz, aki Victor
Hugo gondolatait idézte köszöntőjében: „Az anyában van valami, ami
alatta marad, és ami fölébe is emelke-

dik a józan észnek. Az anyának ösztöne van. A teremtés végtelen és kiszámíthatatlan akarata él benne, az
vezérli tetteit.”
Az előadást követően a szervezők a kiállítási terembe invitálták az édesanyákat, ahol az ünnepeltek és az ünneplők
tea és sütemények mellett, a kötetlen
együttlét örömével töltötték el a vasárnap délutánt.
A fellépők, akiknek ezúton is köszönetüket fejezik ki a szervezők: Sternhardt
Réka, Pöck Zsófia, Madari Ferenc, Kiss
Ferenc, Bauer József, Sternhardt Mihály, Marencsák László, Fojtek Mihály,
Henter Noel, Kriskó Éva, Szekér Anna,
Kiss Brigitta, a kömlődi mazsorettek,
Madari Éva és Somogyi Imre.
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Kömlőd biztonságos
településnek számít

Több mint féltucat napirendi pontot
tárgyalt a képviselő-testület április
utolsó napján. A témák közül kiemelkedett az a beszámoló, amely során
Madari Csaba oroszlányi rendőrkapitány Kömlőd tavalyi bűnügyi és köz-

biztonsági helyzetét ismertette.
Mint az az előterjesztésben olvasható,
a községben nagyon jó az együttműködés a körzeti megbízott és az intézmények között, s különösen igaz ez a
polgárőr egyesület esetében.

Az iskolában is készültek az
édesanyák köszöntésére
Április 30-án a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársainak vezetésével idén is sor
került a hagyományos anyák napi
ajándékkészítésre a
Perczel Mór Általános Iskolában. A
szorgos kis kezek
munkája nyomán
szebbnél-szebb meglepetések készültek
az anyukák és nagymamák számára. Ha a gyerekek néha elakadtak a hajtogatásban, nyírásban, ragasztásban, a szív alakú linzertészta díszítésében segítséget kértek
és kaptak Szmilek Zsuzska nénitől, Szám Antalné Marcsi nénitől, Kovács
Mihályné Erzsi nénitől és a tanító néniktől. A szeretettel készült ajándékok bizonyára nagy örömet szereznek mindazoknak, akik egy szál virág
vagy egy rövidke vers kíséretében kapják. Köszönjük a program szervezőinek és lebonyolítóinak a lelkes munkát.
Dorogi Attiláné tagintézmény-vezető

Ami a bűnügyi helyzetet illeti, bár
2012-ben kilenccel több bűncselekmény
történt a településen, a 25 eset még
mindig azt jelzi, hogy Kömlőd nem
tartozik a bűnügyileg fertőzött területek közé. Tavaly 3 közrend elleni, és 22
vagyon elleni esetet regisztráltak. Ezek
közül 16 lopás és 1 betöréses lopás
volt.
A rendőrök összesen 12 esetben tettek
szabálysértési feljelentést, ami a közbiztonsági helyzet némi javulását jelzi
az előző évekhez képest. Öt alkalommal kellett intézkedni a közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése
miatt, és kétszer a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség miatt. Ami
viszont jó hír, az az, hogy 2012-ben
egyetlen közlekedési baleset sem volt a
községben.
Körzeti megbízott:
Váradi Tibor rendőr főtörzszászlós
Telefon: 06/70/453-3894,
(a képen bal oldalon)

De hogy csinálja??? - kérdezte értetlenkedő csodálattal barátját egy kisdiák a környei Művelődési Házban,
ahová az általános iskola rendhagyó
tanítási napja keretében érkeztek a
kömlődi Kerényi Béla Református
Foglalkoztatóház gondozottai, hogy
ízelítőt adjanak az intézményben folyó munkából.
Az iskolások csoportokban, felváltva
igyekeztek ellesni a gyöngyfűzés, subázás és fafaragás titkait, de már a fiú
kérdése is jelezte: ezek nem is olyan
egyszerűek, mint elsőre gondolná az
ember, s bizony a kézügyesség mellett
kitartás is kell, hogy a végén a foglalkoztató képviselőihez hasonlóan remekművekkel dicsekedhessünk.
Az intézmény képviselői mindent
megtettek, hogy "mestereket faragjanak" a diákokból: ízelítőként eddigi
munkáikból a folyosón kiállítás nyílt,
ők pedig az asztalok mellett türelmesen mutatták meg újra és újra a fogásokat a környei tanulóknak.
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Szeretethíd Kömlődön is
2009-ben rendezte meg a református
egyház első alkalommal a Szeretethíd
elnevezésű programot a Kárpát-medencében, majd a református önkéntes
nap sikerén felbuzdulva tavaly ismét,
idén május 24-25-ére meghirdetve pedig már segítségnyújtó akcióval is kibővítették a szervezők.
Célul tűzték ki, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében ezen a két napon az ország minden területén munkálkodjanak
kisebb-nagyobb
csoportjaik szociális, fejlesztési vagy
ökológiai területen, valódi segítséget
nyújtva településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a kömlődi
Kerényi
Béla
Református
Foglalkoztatóház, melynek gondozottai a hittanos gyerekekkel kiegészülve,
Pinte Mária és Balogh Szilvia, a kárpátaljai Nagydobronyban élő önkéntesek, s a szintén diakónus erdélyi
Kalányos Aranka vezetésével szombaton „nekiveselkedtek” a történelmi em-

lékhelyek, a temető és az ott található
katonasírok, valamint az öt újratemetett áldozat sírhelye rendbetételének.
A „munkások” gazoltak, kapáltak,
szemetet szedtek, s Sasvári Tamás és
felesége, valamint Kiss Brigitta felaján-

Minden bizonnyal
a borongós időjárás miatti aggodalom tartott sokakat
távol
a
Kömlődért Baráti
Társaság
által
szervezett hagyományos bakancsos
túrától,
melyre
május
utolsó
szombatján került sor. Fojtek Mihály viszont bízott az égiek kegyeiben, s nekivágott maroknyi kis csapatával a közel tíz kilométeres
távnak, hogy a végén jóízűen fogyasszák el megérdemelt jutalmukat, a kacsanyak-pörköltet.
A nyugdíjas pedagógus ezúttal dűlőutakon vezette a túrázókat, s
keletkezésük történetéről, a határterületek elnevezéseiről mesélt.
Mint elhangzott, a dűlőutak kialakulásában a településirányok és a
földterületek műveléséhez szükséges megközelítés játszott szerepet,
s hogy a toronyiránt kifejezés valóban szó szerint értendő, hiszen
régen – másmilyen tájokozódási eszköz nem lévén – a szomszéd falu
tornya felé vették az irányt.
A Szikes dűlő elnevezés a valamikori savanyú talajra utalt, amelyen
abban az időben volt, hogy kivirágzott a sziksó – ismertette Fojtek
Mihály, megtoldva azzal, hogy régen a kömlődiek erős „í”-vel beszéltek, ezért Szíkes-nek ejtették. Az is kiderült, hogy az Ínséges út
sem véletlenül kapta a nevét: az I. világháború utáni nyomorúságos
időkben készült az árokkal együtt, hogy az emberek némi anyagiakhoz jussanak. A falusiak ragadtak ásókat, lapátokat, s a két kilométeres út elkészülte után rövidebb idő alatt lehetett közlekedni Dad
és Kocs között.

lásának köszönhetően virágpalántákat
is ültettek a Szeretethíd gondolatainak
jegyében: az egyház nem csak magával
törődik, hanem a környezetével, másokkal is.

Gyermeknapi vidám
délután az iskolában
Május 21-én a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak vezetésével gyermeknapi sportvetélkedőt tartottunk a Perczel Mór Általános
Iskolában. A tanulók csapatokban versengtek
nagy lelkesedéssel a sokféle játékos, gyorsasági, ügyességi és páros feladatokban.
A vidám hangulatú sorversenyt az udvar területén elrejtett kis matricák lázas megkeresése
zárta. Jutalmul oklevelet, édességeket és mesefigurás matricákat kaptak a verseny résztvevői.A Szülői Választmány csokoládéval és
dobozos üdítővel kedveskedett a gyerekeknek.
Köszönjük mindenki segítségét!
Kis Béláné tanító néni

