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Összesen 83.120 választásra jogosult polgár járulhatott az urnához a megye 3. számú, komáromi körzetében. Közülük 48.427 fő adott le érvényes szavazatot, ami az összes jogosult 57,89
%-a.
A választást Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz-KDNP) nyerte meg a voksok 47,09 %-nak
elnyerésével. Őt Székely Antal (MSZP-EgyüttDK-PM-MLP-24,95 %) és Szabó Mihály (Jobbik-19,93 %) követi (csak a 3 legnagyobb pártot
tüntettük fel, további adatokért keresse fel a
valasztas.hu portált!).
Kömlődön a 855 jogosultból 484-en keresték fel
a szavazóhelységet és 477-en adtak le érvényes
voksot. Czunyiné dr. Bertalan Judit 174 szavazattal nyert, Székely Antal (156) és Szabó Mihály (122) előtt.
A pártlistára leadott szavazatarány így alakult:
Fidesz-KDNP 168, MSZP-Együtt-DK-PM-MLP
157, Jobbik 120.
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Elszaporodtak
a kullancsok
Mindenki, aki a természetben jár, tapasztalhatja, hogy idén
rengeteg a kullancs – adták hírül az országos médiák. Elszaporodásukért egyrészt az időjárás a felelős: az enyhe teleket
a vérszívók könnyebben átvészelik. A másik ok, hogy 2007
óta az Európai Unió előírásai szerint kullancsirtásra már
nem alkalmazható a korábban e célra használt permetszer,
mivel az egyéb, hasznos rovarokra is veszélyes lehet. Ha fertőzött a kullancs, csípése agyvelőgyulladáshoz, illetve Lymekórhoz vezethet.
Amikor tavasszal egyre jobb az idő, a hőmérséklet emelkedésével az emberre is veszélyt jelentő vérszívó kullancsok egyre nagyobb számban vannak jelen a környezetünkben. A
hiedelmekkel ellentétben nem csak erdőben, de kiskertben
vagy a panelházak zöldövezeteiben, tóparton, játszótéren is
elszenvedhetjük a paraziták csípéseit.
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Ifjúsági szálláshelyet
avatott a miniszter
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere
ünnepélyes keretek között avatta fel Kömlődön azt
az ifjúsági szálláshelyet a Kerényi Béla Református
Diakóniai Intézmények lakóotthonának tetőterében, aminek megvalósítására a Rendezett Életek
Világa Alapítvány 15,6 milliót nyert el a Darányi
Ignác Terv keretéből.
A református templomban kezdődő átadási eseményen – ahol jelen volt Kiss Ferenc polgármester
mellett a teljes képviselő-testület is - Máté László
esperes szolgálatát követően Steinbach József, a
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke lépett a szószékre: hálásak vagyunk Istennek, hogy
itt Kömlődön, immár az ötödik egysége készült el
ennek a kis gyülekezetnek – mondta a püspök, aki
igehirdetése során több alkalommal is idézett a 19.
zsoltárból.
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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

- Ebben az országban nekünk, akik a kormányzati felelősséget viseljük, újra és újra fel kell tennünk
a kérdést: mire van szüksége az ifjúságnak, a mai
magyar fiataloknak? – kezdte avatóbeszédét Balog
Zoltán miniszter, majd így folytatta: a kérdésre
különböző válaszokat lehet adni. Elsősorban jó
családra van szükségük, majd jó iskolára, jó szakképzésre, jó egyetemre, jó szakmára. Aztán persze
megfelelő állásra, egészségügyi ellátásra, s még lehetne sorolni, de amire szintén nagy szüksége lenne napjaink fiataljainak, az a jó közösség. Sok helyen hiányzik ez a közösség - egy felmérés szerint
különösen a kis településeken -, így ezeket elhagyja a felnövekvő nemzedék. Ezért komoly feladatunk a közösségépítés, aminek egyik fontos színterét, egy ifjúsági szálláshelyet adunk ma át
– fogalmazott a miniszter.
Czunyiné Bertalan Judit, a körzet országgyűlési
képviselője beszédében szintén méltatta az elmúlt
évtized során a községben megvalósult egyházi
projekteket, melyek sorában ez a szálláshely az
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Együtt a babák, a mamák
ötödik, majd bejelentette: két újabb sikeres pályázatnak köszönhetően, több
mint 41 millió forint értékben a napenergiát felhasználó fűtéskorszerűsítésre kerülhet sor a közeljövőben, valamint új kisbuszt is kap a Diakóniai
Intézmény támogató szolgálata, elősegítve ezzel az ellátottak szállítását.
Bogáth István, a református egyházközség gondnoka ismertette a szálláshely megvalósítását felvállaló projekt
részleteit, majd a templomi program
zárásaként Auerné Böröczky Erzsébet
intézményvezető átvette az üzemeltetést és hasznosítást jelképező díszes
kulcsot.
Az esemény ezt követően az ifjúsági
szállás bejáratánál folytatódott, ahol
Czunyiné Bertalan Judit, Balog Zoltán
és Steinbach József vágta át a nemzeti
színű avatószalagot, s ezt követően a

jelenlévők megtekintették az összességében 17 milliós beruházást, aminek
berendezését német adományok biztosították. A 310 négyzetméteres tetőtérben 3-4 ágyas szobákat alakítottak ki
a szükséges kiegészítő helységekkel,
közösségi térrel, betegszobákkal. Az
időszaki, májustól októberig működő,
B kategóriás szálláshelyen összesen 34
fő elhelyezésére nyílik lehetőség.

megkezdődik az értelmi fogyatékkal
élő felnőttek foglalkoztatása. A beruházás értéke 115 millió forint.

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, ahol – többek között – a község
asszonyainak süteményeit, tortáit kóstolhatták meg a jelenlévők.

2010-2011. Megújul a református
templom. A beruházás értéke: 39 millió forint.

A kömlődi Kerényi Béla Református
Diakóniai Intézmények projekttörténete:
2004. A református egyházközség
visszakapta régi iskoláját.
2005-2006. A felújított intézményben

2007-2008. 88 millió forintból megépül
a 12 személyt befogadó lakóotthon.
2008-2009. 44 millióból valósul meg a
parókia felújítása és a foglalkoztató
megnyitása.

2013. Elkészül az ifjúsági szálláshely.
A beruházások teljes összege 303,6 millió forint, ebből pályázati forrás 260,7
millió.
Az esemény képeit a község weboldalán, a GALÉRIÁBAN tekintheti meg!

Mint arról korábban a község weboldalán már beszámoltunk, Kovács
Mihályné védőnőnek köszönhetően
március végén baba-mama összejövetelre került sor. A programnak az óvoda adott otthont, ahol jól érezték magukat a gyerekek a játékok között, az
anyukák pedig élvezték a találkozót, a
közös együttlétet és a beszélgetést, így
természetes volt, hogy rendszeressé te-

szik az eseményt.
Április utolsó péntekjén tehát ismét
együtt töltötték a délutánt Kömlőd fiatal anyukái és csemetéik. Ez alkalommal a nyári melegre gondolva elsősorban a megfelelő folyadékbevitel szükségességéről és fontosságáról esett szó,
valamint arról, hogy az egyes gyümölcslevek, üdítő italok mennyi felesleges szénhidrátot tartalmaznak. Kovács

Ovis nyuszi
Nemcsak a családoknál előzte meg lázas készülődés a húsvéti ünnepeket, az óvodában is nagy volt a sürgés-forgás.
Természetesen húsvéti hangulatot varázsoltunk a csoportszobákba, az öltözőbe. Tojásfát állítottunk, nyuszis üdvözlő kártyákat készítettünk, húsvéti színezőkkel dekoráltunk, sok nyuszis mondókát, dalos játékot játszottunk.
A fiúk locsolóverset tanultak.
Húsvét előtti nap érkezett a Kincsesláda Bábszínház, és természetesen nyuszis mesék bújtak ki a ládikából is. Délután
a szülők részére húsvéti vásárt tartottunk, a szülők és
dolgozók által készített kézműves tárgyakból. A gyerekek
aznap lázasan várták, hogy jöjjenek értük, és választhassanak egy-két csekély kis ajándékot, vásárfiát maguknak,
vagy meglepi ajándékot a család bármely tagjának.
Tojásfestés is szerepelt a programban. Viaszkrétával mintát rajzoltunk a frissen főtt tojásokra, ezt követően a színes festékekbe mártottuk, kosárkákba gyűjtöttük őket,
majd barkácsolással nyuszis szalvétatartót készítettünk.
Kiszurkáltuk az előre megrajzolt formát és kidíszítettük.

Mihályné fél liter üdítő cukortartalmát, annak megfelelő mennyiségű
kockacukorral szemléltette, ami így
döbbenetes hatást mutatott. A rövid
előadást kötetlen beszélgetés követte –
természetesen – a kicsik fejlődéséről,
növekedéséről.
Következő találkozó május utolsó péntekjén, 30-án fél 4-kor lesz az óvodában.

Játékos jókedvünk az udvaron teljesedett ki. Csoportokat
alakítva versenyzett egymással a nyuszi és bárány csapat
a répa, valamint a káposzta csapattal. Ügyességi, gyorsasági sorversenyekben mérték össze erejüket, hol az egyik,
hol a másik csapat aratott győzelmet. Végül mindenki
ajándékot kapott: nyuszis kifestőt, kis kosárkákat megrakva tojáscukorkákkal, csokinyuszival.
-MBT-

