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A tavasz beköszöntével megsokasodtak a település közterületeink a feladatok. Ebben a szezonban négy munkatárs segíti a faluban a munkák elvégzését.
Elkezdődött a véget nem érő fűnyírási
szezon. Igyekszünk folyamatosan karbantartani a közterületeket. Ahhoz,
hogy a település rendezett képet mutasson feltétlenül szükség van a lakosság
közreműködésére. Kérünk tehát mindenkit, hogy portája előtt az utcarészeken is legyen szíves a fűnyírási és
ároktakarítási munkákat végezze el.
Nagyon fontos ez közérzetünk javítása
miatt és természetesen azért is ne
mondják ránk „na milyenek ezek a

Május 2-án délután megtelt a Kultúrház színházterme. Ide voltak hivatalosak a kömlődi édesanyák, nagymamák
és dédmamák.
A műsor előtt Bogáth István polgármester a képviselő-testület köszöntését
tolmácsolta és átnyújtott jelképesen
mindenkinek egy kosár frissen szedett
orgonát.
A szervezők színvonalas műsorral készültek, melyben a tatai Menner Bernát
Zeneiskola tanáraiból álló vonósnégyes
gyönyörű zenéje melengette meg először a jelenlévők szívét. E művész produkció igazi meglepetést jelentett a
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kömlődiek”.
A gyalogos járdák felújítását is elkezdtük, ezt a munkát főleg azokon az öszszekötő járdaszakaszokon végezzük el
ahol nincsenek házak. A munkát igyekszünk folyamatosan végezni, természetesen ez a „hadrafogható” létszámtól
függ. Nem tudjuk viszont minden ház
előtt ezeket a javításokat, kiegyengetéseket elvégezni. Jó lenne tehát, ha a
szomszédok összefogásával mindenki
kivenné részét ebből a munkából.
Előre is köszönjük a közreműködőknek, ha a falun is segítenek munkájukkal.

műsorban. A folytatásban az óvodások
műsorát láthattuk, akik nagyon lelkesen
verssel, tánccal köszöntötték a megjelent édesanyákat. A zene a tánc mindig
feloldódást, örömöt szerez, így volt ez
most is mindkét produkciót nagy tapssal köszönte meg a közönség.
Kiss Brigitta szavalatát hallgathattuk
meg a következőkben, ő egy ismeretlen
szerzőtől származó verse történetet
mondott el.
Őt Szekér Anna követte gyönyörű énekével kápráztatva el mindenkit. Énekeit
hangszerelte és kísérte Molnár Szabolcs.
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Végezetül az iskolások műsora következett. Szinte minden gyermek verset is
mondott, melyek között a hittanosok
csengettyű zenekara játszott el két dalt.
A megjelentek hálás és kitörő tapssal
köszönték meg a gyerekeknek az
Anyák Napi köszöntést.
Több édesanya szeme sarkában csodás
csillogás volt látható, ami ugye tudjuk
az örömkönnyek jelentétét mutatja.
A megjelentek szinte mindegyike hálás
volt a szereplőknek és a szervezőknek
ezért az ötven perces műsorért.
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Elkezdődtek az útfelújítási munkálatok
a községben. Még az előző évben meghívásos eljárás után lett kiválasztva a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága a
munkálatok elvégzésére. Ennek értelmében került sor a szerződéskötésre,
melyet a nyertes szervezet vezetése
2015. január 19-én írt alá.
A határidő módosításra a téli időszak
közeledte miatt került sor, amelyet a
kivitelező kezdeményezett és a képviselő-testület jóváhagyólag elfogadott.
A munkálatok összértéke bruttó
16.357.600 forint és ezen összegért
jelentős felújítási és új építési munkálatok lesznek elvégezve.
A műszaki ellenőr és a kivitelező újólag bejárták a település utcáit és a szükséges jelöléseket újból elvégezték. A
kátyúzandó helyek pontos leírását a
kivitelezői szerződés is tartalmazza.
Szinte minden utcában lesznek kátyúzási munkálatok, ezen felöl a jó hír az,
hogy ahol eddig zúzott köves volt az út
felülete, ott mindenhol új aszfalt burkolatot kap az utcának ezen szakasza.
Ilyenek, a Tatai utca teljes hosszában,
Vörösmarty utca vége, Béke utca vége,
Jókai utca vége.
Szerződött műszaki ellenőrünk folyamatosan végig kíséri a munkálatokat
őrködve a munka minőségi és mennyiségi megfelelőségén.
A szerződés szerinti befejezési határidő
2015. június 30.
Bizonyára néhány kellemetlenséget
okozhat a felújítás, azonban mindenki
türelmét kérjük, hiszen ilyen nagyszabású útfelújítás még nem volt a településen.

Az EON áramszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint

2015. május 22-én
8.30-15.30-ig
karbantartási javítások miatt áramszünet lesz a településen.
Az áramszünet a következő településrészeket érinti:
Ady E. u. végig
Szabadság u. 23—31. és 52-56. számig
Komáromi u. 1-15. és 2-20. számig
Vörösmarty u. 1-15-ig és 6-18-számig
Tatai u. 1-13-ig és 2-12 számig
A lakosság megértését és türelmét kérik
Tájékoztatásul:
Bogáth István polgármester

2015. MÁJUS

A vonatkozó törvény kimondja, hogy a
települések belterületén tüzet gyújtani
tilos, egy esete kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a
tűzgyújtással kapcsolatos teendőket.
Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi tűzgyújtási rendeletét.
A lényeges kikötések, hogy megengedi
a vasárnap és ünnepnapok kivételével
szabályozott keretek között, emberi
felügyelet mellett a tűzgyújtást és avarégetést.
Naponta 7.00 és 18.00 óra között,
Szombaton 7.00 és 12.00 között.
A helyi rendelet akkor lép életbe, ha a
Környezetvédelmi Hatóság is elfogadhatónak minősíti a kömlődi rendeletet.
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2015. május 12-én kedden 15.30-kor
a könyvtár vendége lesz Varró Dániel
költő.
Gyermekverseivel már az iskola alsó
tagozatosai is találkozhattak. Nagy
sikere volt a „Túl a Maszat hegyen”
című könyvének is.
Rendszeresen jelennek meg írásai a
Nők lapja című újságban.
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Elterjedt a hír, hogy Parnakpusztán az
Aranykocsi Zrt. beszünteti a vízszolgáltatást. Ez bizony nagyon érzékenyen
érintette a lakosságot. Kömlőd Község
Polgármesterét, Bogáth Istvánt kérdeztük a hír valóság tartalmáról.
- Mi az igazság ebből az állításból?
- A hír sajnos igaz. Személyesen keresett fel az Rt igazgatója és átadott egy
levelet amelyben tájékoztat arról, hogy
a vízszolgáltatást a társaság 2015. augusztus 31-e után nem kívánja tovább
folytatni.

Várunk minden érdeklődőt az íróolvasó találkozóra!

Róla mindenkinek azok a bizonyos
helyek jutnak eszébe ahol sürgős dolgainkat el tudjuk végezni.
Kömlődön ezek a kicsi zöld házikók az
autóbuszmegállók egy részét jelentik.
Így van ez a Határ utcánál lévő megállóban is. Sokan használták, itt várták
az embere a buszokat.
Sajnos azonban jó néhány honfitársunk
az első értelmezést gondolta erről az
építményről. mondjuk nyugodtan WCnek használták azt a helyet ahol reggel
a diákok – talán éppen saját gyermekük
is – reggelente az autóbuszra várakozott. „Illatos” volt ez a hely, no nem a
tavaszi virágok üde illatától, de még
nem is az itt növő olajfa kellemes illatától. Nem kell talán külön ecsetelni a
dolgot, a mellékelt fénykép magáért
beszél, persze ha a képnek szaga volna….
Az erre járó emberek joggal panaszolták ezt az áldatlan állapotot, feltételezve, hogy akár ismerhetjük is a mocskot
hátrahagyókat. A helybeli lakók néhányszor rendbe tették már az épületet
és környékét, de embertársaink újra
meg újra ……… a munkájukra.
Most az első intézkedés keretében
munkatársaink eltakarították az emberi
ürüléket, a rengeteg papírt és az ott
felejtett barna beütéstől foltos alsóneműt.
A buszmegálló oldalait lebontottuk,
ezzel átláthatóvá vált az épület és láthatóvá válik ezek után a benne gubbasztó
honpolgár. Csak bízni tudunk abban,
hogy a szégyenlőssége erősebb lesz
annál, hogy mindenki által látható módon végezze le dolgát. A fasoron per-

sze át lehet menni a szántásra, ha már
annyira nem bírja ki hazáig.
Egy esetleges tettenérés azért nagyon
komoly következménnyel fog járni. ha
tudomásunkra jut az elkövető kiléte, a
büntetés kiszabása mellett nevét nyilvánosságra fogjuk hozni.

Kömlőd címerében szereplő fa egy
vadgesztenye fa, mely a címer értelmezése szerint az egykori kúriák udvarában valamint a falu több helyén is szép
számmal megtalálhatók voltak. A címer így állít emléket az egykori parkoknak. A fa gyökeréhez futó három
arany csík a falból kivezető három utat
jelzi, mely a Kömlődről elszármazottak
gyökereit jelképezi. A címer 1994-es
megalkotásakor még határozatba foglalta az akkori képviselő-testület, hogy
a parkok felújítása érdekében minden
évben annyi gesztenyefát ültetnek el,
ahány tagja van a testületnek. Ez az
elgondolás az évek során elhalt, de a
gesztenyefák száma is alaposan megfogyatkozott. Igaz néhány éve volt rá
kezdeményezés, de nem volt sikeres, a
térek egy darab egykor elültetett gesztenye fa maradt meg. Most újból próbálkozunk, felelevenítve az egykori
fogadalmat. A rendezvény tér szélein
hét darab vadgesztenyefát ültettünk el,
jelképezve a jelenlegi képviselő-testület
hét fős létszámát. Reméljük megerednek és fejlődésnek indulnak.

A térre vezető gyalogjárda mellett
Neuwirth Antal felajánlásából származó négy darab májusfa került elültetésre. Bízunk abban, hogy a közeli jövőben virágzásnak is indulnak ezzel is
szépítve a térre vezető utat.

- Mivel indokolták a döntést?
- A döntésnek három indokát tárta elém
a vezérigazgató úr.
A vezetékhálózaton rendszeresen hibák
keletkeznek, amelyeket nagy költségek
árán tudnak csak javíttatni. A lakossági
szolgáltatás nem tartozik a tevékenységi körükbe és mint ilyen tovább nem
akarják a szolgáltatást végezni.
A tehenészeti telepeiket össze kívánják
vonni. A Virágtanyai tehenészet körzetében nem terveznek beruházni.
Kimutatásaik szerint a lakosság egy
része nem fizet egyáltalán vízdíjat.
- Ezek elég kemény érvek.
- Igen azok és az eddigi helyzetet csak
súlyosbítja. Az önkormányzat öt év óta
naponta szállítja ki az ivóvizet a lakosság részére. A vezetékhálózat nem az
önkormányzaté, így nem nagyon tudunk beleszólni a dolgokba.
Mi a törvényi kötelezettségünknek eleget teszünk, a jelenlegi helyzetben 3
liter ivóvizet vagyunk kötelesek naponta biztosítani személyenként. Ez a fuvarral együtt nagyon sok pénzbe kerül.
- Milyen helyzet várható?
- Minden bizonnyal nehéz időszak elé
nézünk, hiszen a területen nincsenek
kutak, minden házban az egykori mezőgazdasági kombinát által megépített
vízhálózat üzemel, tudjuk nagyon sok
hibával.
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- Tett-e, egyáltalán tehet-e valamit az
önkormányzat ebben a helyzetben?
- Azonnal felvettem a kapcsolatot a
Kancz Csaba kormánymegbízott úrral,
három képviselő társunk és a jegyző
asszony részvételével felvázoltuk neki
a kialakult helyzetet.
Popovics György Úrral a megyei önkormányzat elnökével folytatott megbeszélésen őt is tájékoztattam a helyzetről.
Az önkormányzat és így magam sem
fogjuk magukra hagyni az ott élő embereket, minden tőlünk telhetőt és elvárhatót megteszünk a megoldás megtalálása érdekében.
Ezek csak szavak maradnak, vagy tettek is következnek?
M á r t ár g ya l á s t f o l yt a t t a m a z
Északdunántúli Vízmű ZRt. műszaki
vezérigazgató helyettesével, ahol Csonka Alexandra képviselő asszony is jelen volt. Nagyon fontos megbeszélés
volt, melynek eredményéről most még
korai beszélni. Mindenesetre egyáltalán
nem voltak elutasítóak egy esetleges
együttműködésben. Megígérték, hogy
mindenben a segítségünkre lesznek.
Remélem így is lesz, mert ezt a mi falunk nem tudja saját maga megoldani!
- Mikor lehet többet megtudni?

Most én magam is csak ennyi információval rendelkezem, viszont minden
lehetséges fórumon el fogunk járni a
megoldás megtalálása érdekében. Tanyagyűlést kívánunk összehívni, ahol
az RT. is tájékoztathatja a lakosságot a
miértekről. Talán ennek a fórumnak az
idejében már több információ lesz a
birtokunkban. Mindenesetre a lakosságtól a képviselő-testület nevében is
nyugalmat kérek, bizonyosan vannak
megoldások, de ha fél információk
keringenek, akkor valóban pánikot is
okozhatnak. Helyzet az most persze
van, de mi azért vagyunk, hogy megoldjuk őket.
Azt mondják a „szegény embert még
az ág is húzza”, különösen így van ez
itt, hiszen most csak a vízről beszéltünk, de az árammal is ugyanez a helyzet várható, Nagyparnakon mindenképpen. A fő probléma az, hogy ez évekkel ezelőtt is látható volt mégsem született semmiféle megoldás. Hát most
minden összejön! A Vezérigazgató Úr
leveléből az is kiderül, hogy már 2006ban tájékoztatta az akkori új polgármestert, a terveikről, a várható intézkedésekről.

Töretlen a lendület BOLHAPIAC fronton.
A minden vasárnap megrendezésre kerülő eseményt egyre többen látogatják.
Nemcsak az eladók nézegetik egymás
portékáját, hanem nézelődő és vásárló
is egyre több érkezik a régi iskolánál
lévő aszfaltos pályára. Sok féle olyan
tárgy kerül eladásra amely az új tulajdonosnak bizonyára sok örömet fog okozni. A jótékonysági céllal meghirdetett

piacra reménység szerint a jövőben
minden kömlődi kilátogat.
A régi iskolában tárolt mindenféle bútorra is lehet licitálni Divos Gusztáv
képviselő vezényletével. Az önkormányzat három képviselője beárazta a
régóta tárolt és nem használt dolgokat.
Az épület mielőbbi kiürítése céljából
kerülnek eladásra a nem használt tárgyak. A bevételé szigorúan közösségi
célokat fog szolgálni.

