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Ruhabörze
Évente két-három alkalommal szervez Kömlődön ingyenes
ruhabörzét az oroszlányi szociális szolgálat két családsegítő
munkatársa. Szmilek Zsuzsanna és Szám Antalné kezdeményezése oly sikeres, hogy a kezdeti 6-10 látogató után, immár félszázan keresik fel rendre a művelődési házban berendezett börzét.
Mint azt a szervezők elmondták, Kiss Ferenc polgármester
az első pillanattól támogatta a kezdeményezést, amit szívesen fogadtak a község lakói. Ma már több kömlődi adományozó is rendre felajánlja még jó állapotú ruhakollekcióját.
A mostani akció újdonsága volt, hogy első alkalommal cipőkből is válogathattak a rászorultak, akik között – tudtuk
meg – a többgyermekes családoktól kezdve az idős, egyedülállókig minden korosztály és réteg megtalálható.

Tájékoztató
Mammográfiai szűrés: A behíváson alapuló emlőszűrés
kétévenként esedékes, amely a 45-65 éves korosztályba
tartozó hölgyeket érinti. A szűrővizsgálat célja, hogy az
emlők röntgenvizsgálatával felderítse a még nem is tapintható rendellenességeket. A vizsgálat rövid ideig tart, gyakorlatilag kockázatmentes és általában fájdalmatlan.
Komárom-Esztergom megyében az alábbi behívóleveles
szűrővizsgálatok szervezése van folyamatban.
I. A Tatabánya Szent Borbála Kórház által:
Érintett település: Kömlőd (124 fő)

2014. SZEPTEMBER

Szűrés helyszíne: Tatabánya, Dózsa György út 77. - Mammográfiás Centrum
Szűrés ideje: 2014. szeptember 1-től, a behívólevélben jelzett időpontban.
Amennyiben kérdés merül fel, készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Elérhetőségünk:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 34/ 512-724
Honlap: http://efrirk.antsz.hu/komarom
Bíztatunk mindenkit, hogy a behívólevél kézhezvétele után
éljen a szűrővizsgálat adta lehetőséggel!
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Elfogyott a 400 lángos
Hogy milyen érzés egész nap a forró olaj mellett állni, s kisütni mintegy 400 lángost, arról
Bauer József, a Kömlődért Baráti Társaság tagja tudna mesélni, hiszen hozzá köthető a falunap nem mindennapi produkciója.
Persze nem csak ő serénykedett azért, hogy
minden rendben legyen, hiszen az önkéntesek
segítségével már a hét közepén megkezdődtek a
konkrét előkészületek, a sátrak felállítása, az
alapanyagok feldolgozása. A péntek esti diszkó
elsősorban a fiatalok szórakoztatását szolgálta,
aztán szombat reggel meggyúltak a tüzek a halászlé, a gulyás és a pörkölt kondérjai alatt.
Megérkeztek a falunapok nélkülözhetetlen szereplői a vásárosok, délelőtt a főzőversenyre bejelentkezett baráti társaságok szintén munkához láttak, s persze mint minden évben
megjelent a kecskédi Neckernusz József és csapata is, hogy ízletes halételeikkel szerezzenek
maradandó gasztronómiai élményeket.
Mindeközben darts verseny, a gyermeksátorban
arcfestés, versenyek, kézműves foglalkozások,
szöszmötölők várták a legkisebbeket.
Dél körül aztán sorra érkeztek Kömlőd lakói és
vendégei, köztük a környező települések polgármesterei, de tiszteletét tette Popovics György
is, a megyei közgyűlés elnöke. Őt Kiss Ferenc
polgármester és Hastó Zoltán sportegyesületi
elnök üdvözölte, aki község sportprogramját
szervezte ezen a napon.
A koradélutáni ünnepélyes megnyitón elsőként a polgármester köszöntötte a megjelenteket, felidézve az elmúlt időszak
fejlesztéseit – köztük a községháza teljes rekonstrukcióját -, valamint szólt a közeljövőben startoló útfelújításokról is.
Popovics György – szokás szerint – nem érkezett üres kézzel, és miközben labdákat ajándékozott a sportegyesületnek,
megemlítette többek között azt a milliós nagyságrendű sikeres pályázatot is, aminek köszönhetően 260 méter hosszban
korlát épült a labdarúgó pálya köré, illetve elkészültek a hazai és vendég cserepadok.
A megnyitót követően aztán a kulturális csoportok vették birtokba a világot jelentő deszkákat. A sort a helyi mazsorettek
fiatalabb és idősebb csoportjai nyitották, majd country táncbemutató, latin mazsorett formáció szórakoztatta a jelenlévőket. Fellépett a Black Rose tánccsoport, az Impulzus Tánciskola, és sikeres koncertet adott Brown Coals együttes. Utóbbit
megtekintette az időközben megérkező Czunyiné Bertalan Judit is, a térség országgyűlési képviselője.
A falunap programját utcabál zárta, amihez a Jázmin duó szolgáltatta a talpalávalót.

A szervező önkormányzat ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a falunap sikeres lebonyolításához!
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Nyílt nap a Kerényiben

Kegyes volt az időjárás a nyílt nappal kapcsolatban, hiszen
korareggel még esett az eső, aztán délután is elkezdett cseperegni, de a program ideje alatt kellemes idő fogadta az érdeklődőket a Kerényi Diakóniai Intézmények területén.
Már a bejáratnál is a „GYERE BE!” felszólítás várta a falu
lakóit, amit végül mintegy másfél százan fogadtak meg. A
családi hangulatú rendezvényen íjászat, aszfaltrajzolás, kötélhúzás, tollaslabda, csocsó, karaoke énektanulás fogadta a

A körzet egy
éve bízta meg

fiatalokat, míg a felnőtt vendégek Bogáth István főszervezőnek köszönhetően belül is megtekinthették az épületeket,
foglalkoztatókat. A szervezők az említettek mellett számtalan ügyességi játék és verseny lehetőséget biztosítottak, miközben a kondérokban marhagulyás és kecskepörkölt készült ebédre, s az édesszájúak sem mehettek el üres
gyomorral a nyílt napról, nekik gofrival és óriáspalacsintával kedveztek.

Kömlőd ugyan nem tartozik a bűnesetek számát illetően a veszélyeztetett települések közé, azonban kisebb
lopások, érdekes esetek itt is történnek. Ebben az esetben a 68555-ös jelvény számú Sirmer Zoltán zászlóst
kell keresni.
– Mi jellemző a településre közbiztonsági szempontból?
– Az utóbbi években már egy nagyon
nyugodt településről beszélhetünk.
Kisebb lopások vannak; például gázolajat, szivattyúkat lovasítanak meg.
Ezek javarészt rendőrségi bejelentésig
nem is fajulnak, mert az érintettek
elintézik, megbeszélik egymás közt.
– Milyen eset viszi a prímet?
– Tavaly megszaporodtak az idősek
elleni lopások.
– Hogyan lépett fel ez ellen?
– Szórólapokat osztottunk a lakosok
között és az orvosi rendelőben plakátokat helyeztünk ki, amelyben felhív-

tuk az óvatosságra mindenki figyelmét.
– Egy körzeti megbízott feladata miben más?
– 1999 óta vagyok az oroszlányi
rendőrkapitányság tagja. Tavaly lettem körzeti megbízott Kömlődön. Ezalatt az egy év alatt a társhivatalokkal, a helyi polgárőrséggel, valamint a
lakossággal kellett elfogadtatnom magam és bizalomra épülő kapcsolatot
kialakítanom.
– Sikerült?
– Igen. A polgárőrökkel közös szolgálatunk van. A korszerű rendszámfelismerő készülékükkel azonnal tudható ha egy-egy gyanús jelzésű autó
kanyarog a település utcáin. A fogadó
órám havonta egy napon van, általában a hivatal épületében, de most a
felújítás miatt az iskola épületébe
„költöztem” át.
W. Zs.
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Szeptemberben átadják a
hivatal megújult épületét

A megyei önkormányzat több ponton
is támogatta a település fejlődését. Tavaly három millió forinttal járult hozzá Kömlőd kátyús útjainak rendbetételéhez és másik három millióval a
községháza épületének felújításához.
Az utak rendbetétele az idén is folytatódik.
A hivatal épület-felújítása 20 millió 320
ezer forintba került. Mindebből 16 millió forintot nyert a község az Új Ma-

gyarország Vidékfejlesztési Program
pályázatán, 4 millió 320 ezer forint
volt az önrész, 3 millió visszatérítendő,
kamat és kezelésmentes hitel pedig a
megyei önkormányzat járult hozzá az
'20-es években épült községháza épületének megóvásához.
– Tavaly decemberben kezdődtek a
munkálatok. Kicseréltük a nyílászárókat, külső szigetelést kapott az épület
és a teljes födém- és tetőcsere után aka-

Kezdhettek a gyerekek

A Községi Könyvtár ismét várja régi és új olvasóit folyamatosan bővülő
könyvállományával!
Nyitvatartás változatlan: hétfő és csütörtök 16-19 óráig.

minden egy helyen: www.komlod.hu
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Az óvoda dolgozói mellett a közmunkaprogram tagjai is
segítettek a Gézengúz óvodában, hogy évkezdetre minden
rendben legyen.

dálymentesített feljáró is épül – mondta Kiss Ferenc.
- A hivatal plusz egy helyiséggel, az
irattárral bővül. Bízom benne, hogy a
kollégák jobb körülmények között tudják végezni a munkájukat – zárta szavait.
Az átadó szeptember második felében
lesz.
W. Zs.

Megtörtént az egészségügyi festés, majd 80 négyzetméteren lecserélték a linóleumot kopásálló szalagparkettára. A
mintegy félmillió forintba kerülő felújítás nagyban növeli
az intézmény dolgozóinak és az apróságoknak a komfortérzetét.
Az augusztus 20-i héten megkezdődött a bemelegítés a
Perczel Mór iskolában is, ahová rendben megérkeztek a
tankönyvcsomagok: a kétnapos program során kézműves
foglalkozás, vetélkedő, közös játék várta a diákokat, a rendezvény második napján pedig a pedagógusok helybensült
sonkás-kukoricás pizzával kedveskedtek a gyerekeknek.

