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Kömlőd csatlakozott az Oroszlányban
működő 24 órás orvosi szolgálathoz.
Szükséges volt ez a lépés, hiszen mindannyian tudjuk, hogy Kömlődön a háziorvosi ellátást állandó helyettesítéssel
oldják meg. A biztonságosabb betegellátás érdekében a képviselő-testület
döntése értelmében aláírásra került a
szerződés az INTER-AMBULANCE
ZRt-vel. Ugyanez a szolgáltató végzi az
éjszakai orvosi ügyeleti ellátást.
Tehát annyi a változás, hogy március
elsejétől hivatalosan is kérhetjük a szolgálat segítségét most már a nappali
órákban is, a gyakorlatban 0-24 óráig.
Ez a teljes szolgáltatás az önkormányzatnak havonta 114.130 forintba kerül. Ez akkor éri meg igazán Kömlődnek, ha használjuk is. Forduljanak segítségét bizalommal a szolgálat munkatársaihoz.
Telefonszám: 34/361-761
06-30/640-208

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy március hónaptól megkezdődik a
háztartási hulladékok szelektív begyűjtése. Ez pontosabban azt jelenti, hogy
havonta egy alakalommal házhoz mennek a szelektíven gyűjtött hulladékért.
Külön szállítják el a műanyag, fém és
papír hulladékot. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek nincs menynyiségi korlátja. A szelektív hulladékgyűjtési napon az alábbiakban megadott
rendszerezési feltételekkel megkötés
nélküli mennyiségben helyezheti ki a z
ingatlanhasználó a szelektív hulladékát,
bármilyen átlátszó zsákban. Tehát egy
megkötés van a zsák átlátszó legyen.
Papír:
Gyűjtés módja: áttetsző zsákban vagy
kötegelve, tisztán laposra hajtogatva
Gyűjthető: kartondoboz, hullámpapír,

élelmiszer és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság,
szórólap, prospektus, füzet, tankönyv.
Műanyag és fémhulladék:
Gyűjtés módja: tisztán, laposra taposva,
áttetsző zsákban.
Gyűjthető: színes és víztiszta PET palack, kupak, kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, reklámszatyor, TETRA
PACK dobozok ( tejes, üdítős), alumínium italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz.
Nem gyűjthető: joghutos, tejfölös doboz, margarinos doboz, vagy más
szennyezett dobozok.
A zöldhulladék gyűjtését is megszervezik amely kiértesített időpontban a tervek szerint tavasszal és ősszel történne
meg.

Február utolsó napján tartották a kultúrházban közgyűlésüket a kömlődi
polgárőrök.
Bognár Lajos a helyi szervezet elnöke
beszámolt a 2014. évi munkájukról.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 900.000 forintos pályázatból újabb eszközöket, felszerelést sikerült vásárolniuk.
Külön kiemelte, hogy az eddigi fennállásuk során még nem volt arra példa,
hogy a helyi önkormányzat jelentősebb
összeggel támogatta volna őket. Most
ez is megtörtént, a képviselő-testület
100.000 Forint támogatást szavazott
meg számukra. Különösen hasznos ez a
támogatás, hiszen a felállított lovas
szakosztály felszerelését tudják segíteni. Beszámolt a jelentős mennyiségű
munkáról, szolgálatról amelyet a lelkes
csapat elvégzett. Megemlítette, hogy az
előző évben megszerveződött a
szákszendi tagozat is, ahol a helybeli
polgárőröket a kömlődiek is segítik.
A 2014. évi pénzügyi beszámolóból
kiderült, hogy anyagi helyzetük stabilnak mondható és jó reménységgel néz-

nek a következő esztendő elé.
A helyi polgárőr egyesület tagjait köszöntötte Bogáth István polgármester,
aki megköszönte mindenkinek áldozatos munkáját és a képviselő-testület
köszöntését tolmácsolva kitartást és sok
sikert kívánt az egyesületnek. Kifejezte,
hogy joggal lehetnek büszkék a
kömlődiek polgárőreikre.
A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőrszövetség elnöke, Bárdos Zoltán
köszöntötte a közgyűlést, majd okleve-

leket adott át a kiválóan teljesítő polgárőröknek.
Madari Csaba az Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője köszöntésében
hangsúlyozta, hogy valóban kiváló
munkát végez a kömlődi szervezet,
kiemelte azt a jó együttműködést ami a
rendőrök és polgárőrök közt kialakult.
Sok sikert kívánt az egyesületnek mellettük kiemelve a megalakult lovas tagozat jelentőségét.
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A meghívás 2015. február 02. 17.00
órára szólt a kömlődi kultúrházba, ide
várták a képviselő-testület tagjai a helyi
civil szervezetek vezetőit és tagságát.
A fő cél amiért megbeszélést kezdeményezték az a mindenki által emlegetett
gondolat volt, amely szerint jó lenne
már összefogni és tenni Kömlőd felemelkedéséért.
Kömlődön öt civil szerveződés működik ezek a következők:
Kömlődi Polgárőr Egyesület,
Vöröskereszt Kömlődi Szervezete,
Kömlődi Sport Klub,
Kömlődért Baráti Társaság,
Kömlődért Egyesület.
A szervezők, bár mindenkit hívtak,
csak az első három szervezet vezetői
gondolták úgy, hogy lenne dolguk
Kömlőd jövőjével kapcsolatban. A polgármester úgy fogalmazott, „biztosan
nem értek rá”, de ennek ellenére tovább
keresi a kapcsolatot a két „Kömlődért”
nevű szerveződéssel.
A jelenlévők
között azonban mégis megfogalmazódott egy erős kritikai hang, ha az elnök
nem tudott eljönni, miért nem jött a

tagságból senki? Mivel
valóban kevesen jöttek a
hívó szóra, rövidesen
kötetlen beszélgetés alakult ki a jelellévők között.
Paksi Balázs felvetésében
megemlítette, úgy látja
nagyon nehéz a kömlődi
embert megmozgatni és
igazán nem is látja mi
lehet az a cél, vagy alkalom amely érdekes lehet a
hallgatag többségnek?
A helyi Vöröskereszt
szervezetnek is sajnos
fogy a tagsága, bár a régiek lelkesedése még töretlen, de meddig? - fogalmazott Kovács Mihályné.
Fontos lenne egy eseménynaptár felállítása, amelyben előre tudnák az emberek
mikor milyen esemény lenne a településen. Kényszeríteni persze nem lehet
senkit, azonban talán követelődzni sem
kellene annak, aki nem vesz rész a közösségi munkában.
Természetesen szóba került a falunap
kérdése is és újólag megfogalmazódott
talán más időpontban kellene megszervezni. A részvevők igazi falunapot szeretnének, ahol az árusoknak nem kellene teret biztosítani.
Bognár Lajos, említette meg a közösségi munka erejét, ami valóban összefoghatja a lakosságot. A temetőben lehetne
talán kezdeni, hiszen nincs olyan
kömlődi akit családtagja révén ne érintene. Nagyon fontos lenne a nyugdíjas
klubot újból éltre hívni, ehhez még
alkalmas személyek is lennének Kömlődön.
Összességében megállapítható, hogy
nem volt hiába való a hívogatás voltak
akiket mégiscsak megérintett Kömlőd
jövőjének kérdése.

2015. MÁRCIUS

Nemzeti ünnepünk alkalmából az
ünnepi megemlékezést március 15
-én 11.00 órakor tartjuk a Hősök
Parkjában.
Program:
Megemlékezés a kopjafánál majd
Obernyik Károly szülői házánál.
Koszorúzás a Perczel emlékműnél
Megemlékezés a temetőben
Kövesdy József szabadságharcos
sírjánál.

Az önkormányzat szerződést kötött dr.
Holecz Csilla ügyvéd asszonnyal, így
Ő látja el a jogi képviseletet.
A szerződés szerint vállalta, hogy minden hónap második keddjén 15.00 órától ingyenesen jogi segítséget, tanácsot
nyújt minden érdeklődő kömlődi polgárnak.
Az első két alkalom tapasztalatát leszűrve megállapítható, hogy voltak
érdeklődők, akik jogi tanácsokkal felvértezve tudják intézni ügyes—bajos
dolgaikat.
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" Itt a farsang áll a bál " szólt az alma
együttes zenéje szombaton délután a
kömlődi művelődési ház színpadán, és
ezzel megkezdődött az óvodások fergeteges farsangi mulatsága.
Hagyományokhoz híven először a
"babák" , a - leendő kis ovisok - vonultak fel jelmezben. Természetesen ők
még anyukájuk kíséretében,de nagyon
bátran. Megérkezett Piroska a kis kosarával, voltak hófehérkék , szupermenek. A kis tigris még ölben érkezett, és
már a tavaszt csalogatta a katicabogárka és az éppen még csak tipegő kis
sár g a- f eke te c sí ko s m éhec s ke.
Ezután az óvodások jelmezes bemutatója következett. Ötletesebbnél ötletesebb jelmezben álltak a színpadra és ők
már büszkén saját maguk mondták el,hogy milyen álarc mögé bújtak.
Volt varázsló, spanyol táncos, betmen,
pom-pom lány, aranyhaj, tündérek,hercegnők,kalózok, pillangók, kommandós. A felvonulás után mindkét
csoport újabb jelmezt öltött és egy -egy
tánccal kedveskedett a nagy létszámú
közönségnek. A Napsugár csoportosok
katicának öltözve, katicatáncot járva
buzdították tapsra a vendégeket.
A Maci csoportosok pedig a " ruhák
táncával " arattak nagy sikert.
Mindezek után kezdődhetett a dínom dánom- vigalom! Süti,szendvics, tombola, zene,tánc biztosította a jó szórakozást. A gyerekek fáradhatatlanul táncoltak, énekeltek a színpadon megállás
nélkül. Majd kifáradva izgatottan várták a tombola sorsolást , mindenki remélve,hogy kis aprósággal térhet haza.
Azonban a tombola sorsolás előtt még
egy meglepetés várta a kedves vendégeket.
Az óvoda nevelőtestülete cowboy tánccal lep t e me g a kö z ö n sé ge t.
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Mindenki nagyon jó érezte magát ezen
a délutánon és természetesen úgy köszöntünk el egymástól,hogy : " Jövőre
Veletek ugyan itt! "
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változtasson.
Fontos előrelépés, hogy a Tatai Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
illetékeseivel sikerült felvenni a kapcsolatot, hiszen az elmúlt közel két
évben a párbeszéd nem működött.
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Ismét megrendezésre került a Farsangi
Retro Party, amin sok fiatal is részt
vett. Idén a büfé ugyan nem üzemelt,
de ez sem szegte a bulizni vágyók kedvét. Mindenki jött a kisebb-nagyobb
batyujával, így a hangulat kitűnő volt.
Ehhez még Bróda Balázs és Egal zenéje is hozzájárult.
Éjfélkor tombolasorsolás következett,
majd a mulatság hajnal 4-kor ért véget.
Jó volt újra együtt szórakozni és táncolni a régebbi idők zenéjére.
A bevétel a zenészek kifizetése után az
iskola Szülői Választmányának kasszájába került, a gyerekek év végi kirándulási költségeinek enyhítése. céljából.

Makkné Bóka Tünde

2013. január 1. napjától a hatályos rendelkezések szerint Kömlőd Község
Önkormányzata biztosítja a KomáromEsztergom Megyei Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hegyháti Alajos
Tagintézménye (Diákotthon) számára a
közétkeztetést. Ez több milliós anyagi
terhet ró az önkormányzatra, melyről
már a lakosság többször kapott tájékoztatást. Bogáth István polgármester minden lehetőséget megragad, hogy ezen
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A felmerült problémákról, annak megoldásairól baráti beszélgetést tartottak
2015. február 2-án , az érintettek részvételével. A beszélgetésen részt vett a
Komárom-Esztergom Tatai Tankerület
vezetője Kremnitzky Gábor József, a
Komárom-Esztergom Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon igazgatója Becsákné Szőke
Éva és a kollégiumvezető Kisékné
Bensó Noémi
A Kömlődi Önkormányzatot képviselték Bogáth István polgármester, Szemeti
Ferenc alpolgármester,
Shvarczné Stieber Rita
aljegyző és Bogáthné
Bátki Edit gazdasági
bizottsági tag. A beszélgetés egymás kölcsönös segítésével, a
nehézségek közös megoldásának igényével
zárult.
A megoldások
első intézkedése, hogy
a képviselő-testület
határozata értelmében a
tálalókonyha működtetését a Fanta Pet
Kft. vette át. Március 1-től a vállalkozó
által kiválasztott két dolgozót saját
munkatársként tovább foglalkoztatja.
Sné

Négy év után újra megvalósult, hogy az
alsós diákok megmutathassák egyénileg készített jelmezeiket.
Az első szülői választmányi megbeszélésen vetettem fel, hogy idén elég
sok kisdiák van az iskolában, mi lenne
ha gyermekeink a farsangi rendezvényen jelmezbe öltözve farsangoljanak,
bemutatkozhassanak szüleiknek, nagyszüleiknek. Sok egyeztetés után a tanárok is igent mondtak az elképzelésre.
Januárban tartottunk egy szülői értekezletet, ahol arról beszéltünk, hogyan
lehetne nyereséges a farsangi rendezvényünk? Gondolkodtunk, ki mit vállalna, milyen munkálatokat kell elvégezni. Ezek után következhetett a támogatók, a szponzorok felkeresése, ki
milyen támogatást tud nyújtani az iskolának?
Közben a gyerekek lázasan készülődtek, milyen jelmezt készítsenek, minek
is öltözzenek be?
Eljött a várva-várt nap és február hetedikén 26 diákból 19-en be is öltöztek
ötlesebbnél-ötletesebb jelmezbe. Volt
pincér, indián, macska, tündér, balett
táncos és a többiek.
A szülői választmány minden egyes
jelmezest kis ajándékkal lepett. Nagy
forgalom volt a büfében, ahol sokféle
süteményt lehetett megvásárolni, természetesen mindet a szülők, nagyszülők készítették. A tombola is nagyon
jól fogyott. Közben a gyerekek tanáraikkal közösen játszottak, táncoltak a
színpadon.
Az est mindig is várva-várt eseménye a
a tombolahúzás ahol rengeteg ajándé

kot lehetett nyerni.
A fődíj pedig egy 6000 forintos vacsora meghívás volt.
Az est bevételéből az év végi iskolai
kirándulást szeretnénk támogatni.
Nehéz volt újra megszervezni a jelmezes farsangi rendezvényt, de mindenki
elismeréssel szólt a szervezőkről és
természetesen a gyerekekről, akiknek
fantáziája ismét szárnyalhatott. A szülők pedig megvalósíthatták gyermekeik
elképzeléseit.
Megköszönöm támogatóinknak, tanárainknak és mindenkinek a segítségét,
hogy a 2015. február hetedikei farsangi
mulatság megvalósulhatott.
Kriskóné Kovács Viktória
szülői választmány elnöke
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Az előre meghirdetett időpontban
megérkezett az a burgonya szállítmány melyet a SOLUM ZRT ajánlott
fel a kömlődi rászoruló embereknek.
Kárpáti Sándor traktorjával és pótkocsijával sikerült megoldani a szállítást.
Csóti István, Zeke Kálmán és Zeke
Krisztián segített a rakodásnál. Köszönet a fuvarosnak és a segítőknek egyaránt, hiszen az ő segítségük nélkül
nem is lehetett volna megszervezni ezt
az akciót.
Parnak-pusztán volt az első állomás,
itt 24 családnak sikerült lerakni a szállítmányból.
Kömlődön a polgármesteri hivatal
előtt is sokan várakoztak a borús, szemerkélő esős időben.
Sikerült megszervezni azt is, hogy
akik nem tudták elvinni a burgonyát,
azoknak kiszállítottuk a házukhoz.
Ezen a délutánon faluban 80 családhoz
jutott el az ajándék.
Szerdán délelőtt az eső megszűnése
után az előző napról megmaradt burgonyát kollégáink azokhoz szállították
házhoz akik újólag jelentkeztek, illetve a Humán Bizottság úgy ítélte meg,
hogy rászorultak és szívesen vennék
az adományt.
A szerdai szállítás során újabb 30 családhoz tudtuk elvinni a SOLUM ZRT.
adományát, köszönjük nekik az önzetlen segítséget.
Március 2-án még „elszaladtunk”
újabb 900 kg-ért, mert nem jutott minden jelentkezőnek. Munkatársaink
ezen a napon helyszínre szállították a
burgonyát

