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Amíg bírjuk, csináljuk!
Anyák napja, Idősek napja és a Falunap – ez a három legfontosabb esemény Kömlőd közösségi életében, hangzott el többek
között a Baráti Társaság hagyományos évindító összejövetelén.
Madari Ferenc elnök az elmúlt két évben már több alkalommal
szóvá tette, hogy mind idősebbek a társaság tagjai, s bár a fiatalok egy aktív csapata rendszeresen segíti a programok megvalósítását, bizony tavaly ősszel az is felvetődött, van-e igény a
falunapi eseményekre. Akkor az a vélemény kerekedett felül,
hogy amíg erővel bírják, mindent megtesznek a siker érdekében, s ez az álláspont azóta sem változott.
Folytatódik a rendezvénytér csinosítása, s hamarosan megkezdődnek az utóbbi években rendkívüli népszerűségre szert tett
anyák napi rendezvény előkészületei is, amelynek fellépői között immár harmadik éve ott vannak a Baráti Társaság aktivistái.

Közlekedj „okosan”
Sokszor szentségeltem a Kömlőd-Tata
út állapota miatt, mikor arra jártam,
de ez eddig ritkán fordult elő, viszont
pár hónapja mindennap használom…
Valami borzalmas, amit a földműves
lakótársak művelnek azzal az úttal!
Nem kicsit veszélyeztetve minden nap
az én és autóstársaim életét! Úgy tudom, hogy egy ideje bejött az a törvény, hogy le kell takarítani az utat,
miután kihajtottak a földjükről, de ez
itt SOHA nem történik meg! Állandóan vastagon sáros az út!... Kérem,
még tavasz előtt foglalkozzon a kérdéssel, mert akkortól jön az igazi borzalom… az ősz förtelmes volt…
Egy kömlődi lakostól érkeztek ezek a
sorok, s a kérdésnek utánajárva megtudtuk, hogy már a „takarítási kötelezettséget” megelőzi egy másik. A
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.

törvény 39. § (4) bekezdése ugyanis
kimondja:
„A szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a földútról a járművek a szilárd burkolatú közútra földet,
iszapot, követ vagy egyéb anyagot
hordjanak fel.”
Balabás Tihamér, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságának üzemeltetési és fenntartási osztályvezetője tájékoztatása szerint a
földút kezelője, tulajdonosa számára
előírhatják a földút csatlakozásánál a
sárrázó burkolat kialakítását, s ha ez
nem történik meg, az előírást a Nemzeti Közlekedési Hatóságon keresztül
érvényesíthetik. Sőt, engedély nélküli
útcsatlakozásnál még annak megszüntetésére is lehetőség nyílik egyszerű kiárkolással.
De mi történik akkor, ha a járművek
már alaposan felhordták a sarat? Ter-
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mészetesen ezt a kérdést is feltettük és
a kapott válasz a közlekedők számára
reményt keltő: ha a közút kezelője az
útellenőri körzetbejárás közben, vagy
bejelentés alapján értesül balesetveszélyes sárfelhordásról, akkor kihelyezi a
„Csúszós úttest” veszélyt jelző táblát
és felkutatja az elkövetőt, akit kötelez
az út letakarítására, végső esetben feljelentést is tehet a rendőrségen „közúti
veszélyeztetés” jogcímen.

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

A doni áttörésre emlékeztek

Az autósok is segíthetik a Közútkezelő munkáját, a balesetveszély megszüntetését, mégpedig igen egyszerű
módon: ha sárfelhordást tapasztalnak, bátran jelentsék be az alábbi elérhetőségeken:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságának ügyelete:
Telefon: 34/819-451
30/951-1450
30/840-9451
E-mail: ugyelet@komarom.kozut.hu

Kedves lányok, asszonyok!
Idén ismét megpróbálkozom a nőnapi kézműves kiállítás megszervezésével!
Február 20-tól várom a könyvtárba a saját kezűleg készített kézműves alkotásokat.
Bármilyen technikával készített használati vagy dekorációs terméket lehet hozni! Legyünk bátrak, mutassuk meg egymásnak mit tudunk!
Kovács Mihályné könyvtáros
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

A Kerényi Béla Református Diakóniai Intézményekben tartott istentisztelettel emlékeztek Kömlődön
a doni áttörés 71. évfordulóján,
majd 11 órakor a Hősök Parkjában
csendült fel Bánáti Norbert zenetanár trombitáján a magyarok számára legszebb lírai alkotás, a Himnusz.
Hányan vesztek oda a Don kanyarban? – tette fel a visszatérő kérdések
sorában ezt is Szemeti Ferenc református tiszteletes az emlékműnél
összegyűlt emlékező közösség előtt,
majd így folytatta: neves, aztán kevésbé neves szakértőktől hosszú

ideig mást sem lehetett hallani,
minthogy a II. világháborúban
harcba vetett magyar honvédeket
élő tömegként, gyenge fegyverzettel és felszereléssel dobták oda remélt előnyök ellenében. Ma már e
feltételezések egyáltalán nem állják
meg a helyüket...
A tiszteletes az emlékezők figyelmébe ajánlotta a Sára Sándor rendezésében készült Krónika című
dokumentumfilmet, amely tudományosan is feldolgozta a fájó emlékű, 71 évvel ezelőtti események
okait, előzményeit, s következményeit, melyek kömlődi családok, itt

maradottak tragédiáját is okozták:
a hadiárvák csonka családban nőttek fel, behozhatatlan hátrányba
kerültek a szerencsésebb sorsú társaikkal szemben. A hős katonák
özvegyeire súlyos teher várt…
Az emlékezetük legyen áldott… Isten áldja emlékezetüket! – zárta
gondolatait a tiszteletes, majd
Hárskuti Attila és Bogáth István
képviselők és Kiss Ferenc polgármester, Fojtek Mihály képviselő helyezte el a kegyelet virágait a 2003ban, a doni csata kömlődi áldozatainak emléke előtt tisztelegve
állíttatott emlékműnél.
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Tájékoztatás a 2014. évi országgyűlési választásokról
Tisztelt Választópolgárok!
A választásokra vonatkozó jogszabályok alapján 2014. január 1-jétől minden magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár:
- kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
- a szavazáshoz segítséget igényelhet,
- megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek,
továbbá az Európai Unió tagállamának Magyarországon
élő állampolgára eldöntheti, hogy az Európai Parlament
tagjainak választásán a szavazás jogát az állampolgársága
szerinti tagállamban vagy Magyarországon gyakorolja.
Magyarországon az országgyűlési választási rendszert az
országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény szabályozza. A képviselők száma az új parlamentben 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni
választókeretületben, 93 országgyűlési képviselőt országos
listán kell megválasztani.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azokat a garanciális elemeket, amelyek biztosítják
a választások tisztaságát.
Mi az a nemzetiségi regisztráció, nemzetiségi névjegyzékbe
vétel: Az aki, valamely nemzetiségi közösséghez tartozik,
2014. január 1-jét követően kérheti, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken. Így 2014. évi
nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat
majd. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon úgyanúgy szavaz, mint a nem
nemzetiségi választópolgárok ( egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri (Nemzeti Választási Iroda által
kiküldött nyomtatvány 1. oldal B. pont jelölése esetén), hogy
az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, akkor pártlista helyett nemzetiségi
listára szavathat (az egyéni jelölt mellett).
Elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a
ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
Segítség igénylése a választójog gyakorlásához: A fogyatékossággal élő választópolgár 2014. január 1-jét követően a
következő segítséget igényelheti a választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy
ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
Nemzeti Választási Iroda által kiküldött kérelem alapján a
választópolgár már most jelezheti a Braille-írással készült
értesítő megküldése, illetve Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása iránti, a könnyített formában megírt
tájékoztató anyag megküldése, továbbá az akadálymentes
szavazóhelyiség alkalmazása iránti kérelmét.
Tájékoztatom a Választópolgárokat, hogy a településen a
szavazókörök száma 1 darab. 001 szavazókör Faluház
Kömlőd, Komáromi u.16.
Személyes adatok kiadásának megtiltása: A jogszabály alap-

ján a jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése
céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és címét. 2014. január 1-jét követően a nyilatkozat kitöltésével rendelkezhet arról a választópolgár,
hogy megtiltsa az adatai kampánycélú kiadását, továbbá
lehetőség an arra is, hogy személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsa az adatainak kiadását.
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy amennyiben a
választópolgár nemzetiségi választópolgárként regisztrál az
országgyűlési választásokra, nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és a lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartozkódó (pl: dolgozó, tanuló, turista) magyar választópolgárok szavazása: Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek
a központi névjegyzékbe, nincs szükség külön regisztrációra. Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne
élni a választójogával, annak a választás kitűzése után, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon kell kérnie a
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén – www.magyarorszag.hu honlapon.
A külföldön tartozkódó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok csak a külképviseleteken szavazhatnak, levélben nem.
Magyarország külképviseleteinek (nagykövetségeinek, főkonzulátusainak) elérhetőségei megtalálhatók a Külügyminisztérium honlapján.
A hajléktalan választópolgár szavazatása: Amennyiben a
választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik- akkor a településen kijelölt szavazókörben adhatja le a szavazatát. Amennyiben a hajléktalan választópolgár települési
szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi
választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától -kérnie kell a regisztrációját.
Mozgóurna igénylése
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik: - mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak. Mozgóurnát a választás kitűzését követően, legkésőbb
a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16 óráig
attól a helyi választási irodától, a szavazás napján (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló lehet igényelni,
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Szavazás átjelentkezés alapján: Az átjelentkezési kérelmet
azok a választópolgárok nyújthatják be, akik a szavazás
napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől
eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de
személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartozkódási hely
szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni a választás
kitűzését követően, delegkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis e jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni.
Választási információk: www.komlod.hu >> Aktuális
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Elkészült az ifjúsági szálláshely

A napokban mindent rendben találtak
a záró helyszíni ellenőrzés során, az ifjúsági szálláshely már működési engedéllyel is rendelkezik, így valóban csak
az utolsó simítások vannak hátra és
érkezhet a jó idő, no meg a vendégek
Kömlődre, a Kerényi Béla Református
Diakóniai Intézmények lakóotthonának tetőterébe – kalauzolt Bogáth István.
Mint elmondta, az épületet 2008-ban
eredendően bővíthetőre készítették, ám
pályázati forrás hiányában pár esztendeig késlekedett a terv megvalósítása.
Végül az intézmény mellett működő
Rendezett Életek Világa Alapítvány 15,6
milliót nyert el a Darányi Ignác Terv
keretéből, s egy éve elkezdődhettek a
munkálatok.
A 310 négyzetméteres tetőtérben 3-4
ágyas szobákat alakítottak ki a szük-

séges kiegészítő helységekkel, közösségi
térrel, betegszobákkal. Az időszaki,
májustól októberig működő, B kategóriás szálláshelyen összesen 34 fő elhelyezésére nyílik lehetőség. Elsősorban a
velük kapcsolatban álló, szintén értelmi fogyatékosokat gondozó intézményekből várnak idelátogatókat, de hittanos csoportok érkezésére is számítanak, s a távlati terveikben a kerékpáros turizmus Kömlődre csalogatása is szerepel.
Az intézmény 5 ezer négyzetméteres
kertjében szalonnasütő helyet alakítanak majd ki, s a vendégek kedvezőtlen
időjárás esetén abban a 70 négyzetméteres faházban is eltölthetik a szabadidejüket, amely a szálláshely valamennyi berendezési tárgyával, asztalokkal, székekkel, bútorokkal, háztartási eszközökkel együtt a református

Új szabályok
kerékpárosoknak!
Ismét módosította a kormány a közúti járművek műszaki követelményeit tartalmazó KöHÉM-rendeletet, melyből
több változás érinti a bicikliseket is.
- A kerékpáros most már ruházatán is elhelyezheti a világítótesteket, szemben az eddigi tiltással. A lámpák által
kibocsátott fény villogó is lehet, a lényeg az, hogy egyértelműen látsszanak a világítótestek!
- A kerekekre kötelező sárga oldalprizmák helyzete is változott: a módosítás szerint legalább az első keréken kell 2
darab borostyánsárga küllőprizmát elhelyezni. Ezek mellett, vagy helyett viszont alkalmazni lehet két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrűt is. A lényeg, hogy valamilyen fényvisszaverést segítő szerkezet muszáj a kerekekre,

egyház kapcsolata révén érkezett adományként Németországból.
Akadnak, akik a terveinket, eredményeinket irigységgel nézik, pedig ha a
teljes komplexum, műemléki környezet a falu központjában megújul, a település ékszere lesz – ezt még 2009-ben
fogalmazta meg Bogáth István, aki ma
is értetlenül fogadja az olyan helyi véleményeket, hogy az egyház „elveszi” a
pályázati forrásokat a falutól. Egy önkormányzat nem pályázhat például
templomfelújításra. Az egyházak és a
helyhatóságok rendelkezéseire más keretek állnak, így szó sincs arról, hogy
ha mi nyerünk, azzal megrövidítjük a
falu közösségét – szögezte le a legújabb
beruházás kapcsán, megismételve öt
évvel ezelőtti gondolatait: az épületeik
szépülésével a település gyarapodik.

legalább az elsőre.
- Az eddigiekben megszokottól eltérően 2014. január elsejétől nemcsak hátra kötelező a piros színű, és nem háromszög alakú fényvisszaverő prizma, hanem emellé előrefelé is fel kell szerelni egy fehér fényvisszaverőt. A
lámpáknak és prizmáknak legalább 150 méternyi távolságból látszódniuk kell - nem árt tehát tisztítani és karbantartani őket.
- A gyermekülést oly módon kell elhelyezni, hogy a gyerek önmagától ne tudjon kibújni belőle, és ne zavarja a
kerékpárost a kilátásban, valamint ne zavarjon be a lámpák útjába. Ha az ülés hátrakerül, gondoskodni kell arról,
hogy a gyerek lába ne érhessen a kerékhez, ezért lábtartót
és kapaszkodót is el kell helyezni. Az ülés, a lábtartó és a
kapaszkodó semmilyen esetben sem lehet összefüggésben
a kormányzott kerékkel, vagy az azt elfordító szerkezettel.
- A hangjelző eszköz csak és kizárólag csengőhangot adhat ki - vége tehát a vicces ködkürtök korának.

