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Évet értékelt a főkapitány
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. február közepén megtartotta a 2013. évet értékelő
értekezletét. A rendőrfőkapitány megyei rendőreinek munkáját, eredményeiket Farkas Gábor r. ezredes, megyei
rendőrfőkapitány ismertette, a 2014.
év feladatait pedig Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány
határozta meg a parancsnokok számára.
Farkas Gábor r. ezredes beszámolójában
kiemelte, hogy Komárom-Esztergom
megyében 22,98%-kal kevesebb bűncselekmény történt 2013-ban, mint
egy évvel korábban. A tulajdon elleni
szabálysértések száma is kevesebb lett
25,40%-kal, miközben a nyomozáseredményesség mind a bűncselekmények,
mind pedig a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában emelkedett.
2013-ban három szándékos emberölés
történt a megyében, a rendőrök valamennyi esetben elfogták a tettest. Megyénkben kevesebb volt a testi sértés, a
kiskorú veszélyeztetése, a garázdaság
és a lopás. A rablás bűncselekmények

száma a felére csökkent, 84-ről 42-re,
miközben a kiemelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi
mutatója
10,19 százalékkal emelkedett. Farkas
Gábor r. ezredes kiemelkedő eredményként számolt be arról, hogy 2013. márciusában a Tatabányai Rendőrkapitányság nyomozói elfogták azt a két
gyanúsítottat, akik 18 személygépkocsit tulajdonítottak el Komárom-Esztergom és Fejér megyéből, az ellenük
folytatott büntetőeljárást a rendőrség
vádemelési javaslattal megküldte a Tatabányai Járási Ügyészségnek. Hasonlóan eredményes munkát folytattak
a rendőrök a gépjárműfeltörőkkel
szemben is.
Az egyenruhások is eredményesebben
dolgoztak 2013. évben. A járőrök és
körzeti megbízottak 998 személyt értek tetten bűncselekmény elkövetésén,
mely 24,44%-kal több mint 2012. évben. 985 fő elfogatóparancs hatálya
alatt álló bűnelkövetőt fogtak el, közel
kétszer annyit, mint 2012-ben. Komárom-Esztergom megyében 73 körzeti
megbízott vigyázza a kistelepüléseken

Idén télen a kéményés kazántüzek vannak többségben
A csendes gyilkos, a szén-monoxid eddig az idei téli szezonban elkerülte
megyénket, azonban csak az elmúlt öt napban három kémény és két kazántüzet jelentettek be a műveletirányítási ügyeletre.
Az állampolgárok többsége már odafigyel a rendszeres szellőztetésre és
szén-monoxid érzékelőket is egyre többen szereltetnek be. Fontos azonban
arra is odafigyelni, hogy házunk kéménye megfelelően tisztítva legyen,
mert az ott lerakódott égéstermékek meggyulladhatnak veszélyeztetve ezzel az épület tetőszerkezetét. Engedjük be a kéményseprőt, hogy ellenőrizhesse a kémény állapotát, elkerülve ezzel akár a ház leégését.
A kémény mellett gyakorta érkezik kazánházban kialakult tűzről jelzés.
Ezt a legkönnyebben úgy tudjuk elkerülni, ha rendszeresen szakemberrel
ellenőriztetjük a kazánt, illetve a begyújtáshoz használt fát, papírt, egyéb
éghető anyagokat nem a kazán közvetlen közelében, illetve biztonságos
távolságban, fizikailag elkülönítve tárolunk, így az esetlegesen kipattanó
parázs nem fogja begyújtani a kazán környezetét.
Stolczenberger Klára tű. hdgy. szóvivő, Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

élőket, a megyében nincs olyan település, ahol szükség esetén ne lenne helyben rendőri segítség.
A közlekedés is biztonságosabb lett Komárom-Esztergom megyében. A balesetek száma az előző évhez képest
10,75%-kal, 465-ről 415-re csökkent.
Pozitívum, hogy nagymértékben vis�szaesett az ittasan okozott balesetek
száma. Mindezek nagyban köszönhetők a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési tevékenységének, a folyamatos sebesség ellenőrzéseknek és az ittas járművezetők
kiszűrésére
tett
intézkedéseknek.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évben is eredményesen lépett fel az embercsempészekkel és illegális bevándorlókkal
szemben. A megye területén elfogott,
előállított 512 fő külföldi közül a legnagyobb számban koszovói állampolgárok próbáltak Nyugat-Európába eljutni.
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Karneváli hangulat a művelődési házban

GUMISZERVIZ
Új és használt gumi értékesítés.
Szerelés, centírozás, defektjavítás,
defektmentés, 12”-20”-ig.
4db gumiszereléshez ill.
centírozáshoz 2liter nyári
szélvédőmosót adunk ajándékba!

Kecskéd, Vasút u. 12.
(bejárat a Kossuth u. felől)
Tel.:0620-3904363
Nyitva:H-P 16-19h Sz 8-13h
Kérjük a felesleges várakozás
elkerülése érdekében
érdeklődjön telefonon!
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Minden bizonnyal izgatott készülődéssel teltek az elmúlt hetek a kömlődi
óvodások családjaiban, ahol a szülők
jelmezeket szabtak, varrtak, süteményeket, édességeket sütöttek, szendvicseket készítettek az apróságoknak,
hogy jó hangulatban űzzék el a telet.
Aztán február közepén szinte szó szerint megtelt a művelődési ház, ahol a
kicsik izgatottan várták, hogy a színpadon is bemutatkozhassanak.
A vendégeket Furákné Mózes Lilla köszöntötte, akik között ott volt Kiss Fe-

renc polgármester is. Az intézményvezető ezt követően igazi házigazda
módjára vezényelte le a közel másfél
órás bemutatót, amely során sorra érkeztek a világot jelentő deszkákra a királylányok, boszorkányok, ördögök és
különböző manók, de maskara alakban jelen volt a méhecske, a pillangó, a
gomba, valamint voltak indiánok, hercegnők, kutyusok a mesevilág számtalan más hőse mellett.
A két csoport bemutatóját követően
pedig csoportos előadásban elevenedett

meg a kis kéményseprő története, illetve a 101 kiskutya meséje, s ezen produkcióknál már a szülők, barátok, rokonok is hatalmas ovációval fogadták
a fellépőket. Az izgalmak pedig még
„fokozódtak”, hiszen az aprótalpúakat
várta a rengeteg finomság, a tombola,
a játék és a tánc, hogy az utóbbi évek
egyik legjobb hangulatú óvodai programjával búcsúztassák a telet a kömlődi
gyerekek.
Az esemény képeit a weboldal >> GALÉRIÁJÁBAN tekintheti meg!
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Közös csapatba szerveződnek a
szákszendi és kömlődi polgárőrök

Elfogadták
a költségvetést
122 milliós kiadási és 103 milliós bevételi
oldallal tervezve fogadta el a település
költségvetését a képviselő-testület, a
Szákszenddel közös Polgármesteri Hivatal
működtetésével kapcsolatos költségekkel
nem számolva.
A mintegy 19 milliós hiány finanszírozása érdekében a grémium a tavalyi évi
költségvetési maradvány igénybevételéről
döntött, valamint pályázatot nyújtanak
be kiegészítő támogatás elnyerésére.
A kiadási oldalon – mint minden évben –
a működés 101 milliója a legnagyobb
összeg, s ezen belül a személyi juttatások
40 millióval, míg a dologi kiadások 43
millióval szerepelnek, de 18 millió forint
lett feltüntetve a felújítások rovatban is.
A község költségvetése – többek között 50 milliós bevételt tervez a központi támogatásokból, 11 milliót helyi adóbevételekből és 10 milliót működési bevételekből.

Vérüket adták
A vért a 20. század eleje óta használják mikor is a különböző vércsoportok meghatározásának köszönhetően a donort és a
beteget elfogadható biztonsággal lehetett
párosítani. Azóta már gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél
és a gyógyszerek gyártásnál is nagy szerepet játszik.
Január 28-án a kömlődi véradáson 18 fő
jelent meg. Nagy öröm, hogy egyre több
fiatalt látni az önkéntesek között!
Az orvosi vizsgálat után 16-an adhattak
vért: Ábrahám Pál, Ábrahám Péter, Bagi
Márta, Banay István, Bóka Ferenc, Borbély
Ferenc, Daróczi János, Ferenczi Zsolt, Hastó
Zoltánné, Hegedűs Norbert, Held Márton,
Író László, Kallóné Kerekes Brigitta, Kiss
Brigitta, Murcsik Krisztián és Ódorné Pénzes Anikó.
Köszönet minden megjelentnek!
Kovács Mihályné, véradásszervező.
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Illusztris vendégeket köszönthetett
Bognár Lajos a kömlődi Polgárőr
Egyesület elnöke a szervezet évértékelő, évnyitó ülésén, ahol Kiss Ferenc
helyi polgármester mellett ott volt
László Kálmán, Szákszend településvezetője, Madari Csaba oroszlányi
rendőrkapitány, Tóth Gábor, az
oroszlányi kapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, és Gánics József, a megyei szövetség titkára.
Szintén jelen voltak a két község
körzeti megbízottai: Fehér István és
Sirmer Zoltán.
Mint az az elnöki beszámolóban elhangzott, a fő feladatok és célok a
több mint két évtizedes megalakulás
óta változatlanok: Kömlőd közrendjének és közbiztonságának biztosítása, a bűn megelőzése. Míg az előző
években átlagosan 1400 óra körül
vállaltak közösségi munkát az egyesület tagjai, addig 2013-ban már
több mint 1700 órát járőröztek a
közterületeken, ebből 92-őt a rendőrséggel közösen.
Pályázati szempontból is sikeres volt
a tavalyi év, hiszen három projekt
keretében 550 ezer forintot nyertek,

Gondoskodjon a jövőjéről!

amit elsősorban technikai, műszaki
felszerelésük korszerűsítésére fordítottak.
Bognár Lajos azt is bejelentette: a
kömlődi Polgárőr Egyesület kiterjeszti tevékenységét Szákszend területére, és ott is létre szeretnék hozni a
polgárőr csoportot – aminek egyébként van hagyománya a településen,
csak az elmúlt években ellaposodott,
majd megszűnt tevékenységük.
Madari Csaba oroszlányi kapitány a
témához kapcsolódóan abbéli reményét fejezte ki, hogy a két község
önkénteseinek közös munkája erősíti a térség közbiztonságát, tevékenységükhöz pedig számíthatnak a körzeti megbízottak támogatására,
akikkel egyébként is rendkívül jó
kapcsolatot sikerült kialakítani. Az
említettek mellett rendőrséggel való
kapcsolattartás, s az állománybővítés fontosságát emelte ki, megemlítve, hogy a szomszédos települések
hasonló szervezeteivel is erősíteni
kellene az együttműködést, mert
összefogással még hatékonyabbá lehetne tenni tevékenységüket.

Szeretné a nyugdíjas éveit az állami ellátástól függetlenül élvezni? Ha a kérdésre igennel válaszolt,
akkor válasszon a személyre szabott megoldások közül és biztosítsa jövőjét! Szakszerű tanácsadással állok rendelkezésére: Ódor József – 06 30 247 8438
e-mail: jozsef.odor55@gmail.com
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Farsangi mulatság az iskolában

Igencsak elámultak február második
hetében az iskola alsós kisdiákjai, amikor meglátták álarcban, maskarában
tanáraikat. Persze a gyerekek közül is
sokan öltöttek magukra jelmezt,hogy
együtt űzzék el a telet – mármint a
népi hiedelem szerint, hiszen szikrázó
napsütés és tavaszias meleg fogadta a
rendezvény vendégeit.

FOCI!
Mint arról több alkalommal
beszámoltunk, eléggé hullámzott a helyi labdarúgók
teljesítménye a 2012/2013as bajnoki szezonban: volt
mikor nagyon kikaptak, s
volt bőven olyan meccs is,
amikor 4-5, sőt, 8 góllal
nyertek.
Aztán biztatóan kezdte a
2013/14-es menetelést a
Szemeti Csaba, Dóra András, Daróczi Sándor, Komáromi Máté, Ligacs Béla,
Csordás István, Komáromi
Mihály, Hastó Zoltán, Hastó
Zoltán Márk, Schmuck
Norbert, Ábrahám Dávid
összeállításban pályára lépő
együttes, hiszen idegenben
4:2-re verte a Réde focistáit
a megye III. bajnokság nyitófordulójában – később
azonban már nem ment
ennyire jól a csapatnak.
A Kömlőd elég hektikusan
szerepel, így nem véletlenül

Azt, pedig, hogy a szülők is kivették
részüket a program sikere érdekében, a
süteményektől, tortáktól, üdítőktől
roskadozó asztalok bizonyították.
A délelőtt játékos, ügyességi, tréfás és
gondolkodtató feladatok teljesítésével
telt. Álarckészítés, illatok felismerése,
lufi borotválás szerepelt – többek között – a feladatokban, amelyek sikeres

áll a 9. helyen. Az idei cél
már csak a tisztes helytállás
lehet, nem szólhatnak bele
különösebben a bajnoki cím
fontos kérdéseibe. A 10. helyen a Csém csapatát találjuk, 5-2-7-es mérleggel. A
11. helytől lefele már inkább
alsóházról beszélünk, itt a
Kerékteleki áll, akik eddig 11
pontot gyűjtöttek össze.
Hasonlóan gyengén alakult
a Réde csapatának ősze, ők
9 egységet tudhatnak a nevük mögött.
Az utolsó hármas helyzete
kétségbeejtő, a kisbériek
kétszer, a kisigmándiak és a
súriak egyszer-egyszer tudtak diadalmaskodni. Nem
valószínű, hogy feljebb tudnak lépni, maximum alsóházbeli helycserék elképzelhetőek – összegez a kefoci.
hu.
A csapat tavaszi menetrendjét a weboldal AKTUÁLIS
menüpontjában tekintheti
meg!

teljesítéséért tombolajegyek jártak.
Ebéd után következett a sorsolás, végül
körjátékok, székfoglaló játék, páros
táncok szórakoztatták a diákokat a
rendhagyó farsangi napon.
Az esemény képeit a weboldal GALÉRIÁJÁBAN tekintheti meg!

Kis Balázs a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. vadászati ágazatvezetője a hullott agancs gyűjtéséről, erdőlátogatási
korlátozásról és a vadászati tevékenységről nyilatkozott.
Miért nem szabad agancsot gyűjteni az erdőben?
A Vadászati Törvény szerint a hullott agancs a vadászatra
jogosult szervezetek (erdészeti társaságok, vadásztársaságok, földtulajdonosi közösségek) tulajdona. Ezért a hullott agancs gyűjtésére csak ezen szervezetek (írásbeli) engedélyével nyílik lehetőség. A hullott agancs a vadállomány
minőségére vonatkozóan fontos információforrás, ezért
szakmai szempontból kiemelt jelentőségű, hogy a vadászterületeket gondozó erdészek és/vagy hivatásos vadászok
kézbe foghassák, regisztrálhassák azokat.
Meddig tart az erdőlátogatási tilalom, mely részek érintettek?
A Vértesi Erdő Zrt. kezelésébe tartozó vadászterületek magukba foglalják a teljes Vértes hegységet, a Gerecse nyugati felét, a Császári-dombságot és a Bakonyalja egy részét.
Társaságunk az erdőlátogatási tilalom bevezetését jelenleg
nem tervezi, de szakszemélyzetünk a rendőrséggel együttműködve rendszeres terepi bejárásokat tart. Amennyiben a
későbbiekben mégis szükség lesz az erdőlátogatási korlátozás bevezetésére, úgy az a turistautakra, várhatóan nem
fog kiterjedni.
Aktuális tájékoztatás a vadászatról, mely területek érintettek, mettől meddig lehet?
A legtöbb vadfaj vadászati idénye február utolsó napjáig
tart, ezért a következő hetekben a működési területünkön
mindenhol számítani lehet vadászati tevékenységre.

