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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Még május elején nyújtotta be az önkormányzat támogatási igényét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztése 2015-től igénybe vehető
támogatások jogcímre.
A pályázat lényege, hogy egy sokoldalúan használható 9 személyes mikrobusz pályázzunk meg.
A támogatási kérelmünket azóta elbírálták és támogathatónak minősítették.
Ennek értelmében az önkormányzat
nettó 7.990.000 forintos vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
Ezáltal megvalósulhatnak azok a tervek, melyek a választási kampány során elhangzottak. Érdemes volt tehát
elmélkedni, dolgozni, pályázatot írni.
Köszönet mindazoknak, akik a pályázat
megírásához bármilyen segítséget nyújtottak. Ezen új beszerzéssel településünk gazdagodni fog.
A kereskedővel azóta megkötöttük a
szerződést, az autó várhatóan szeptember végén érkezik meg.

Az elmúlt hetekben az Aranykocsi Zrt.
vezetése megjavíttatta a Parnak pusztáról Dad – Kocs összekötő úthoz vezető
utat.

2015. AUGUSZTUS

Sok éven keresztül kellett kerülgetni a
hatalmas kátyúkat, most viszont figyelni kell a sebesség határok betartására.
Nagyon fontos volt ez a felújítás, hiszen a reggeli és délutáni órákban a
kömlődi iskolások egy része is arrafelé
közlekedik
Az újra jól járható úton a Kocsra járó
iskolabusz sem fog már zötykölődni.
A képviselő-testület és a magam nevében is köszönetemet fejezem ki különösen László Kálmán úrnak és az Rt vezetésének, hogy erre a célra pénzt áldozott. Köszönjük, hogy a kömlődi polgárok használhatják ezt az összekötő utat,
különösen azért is mert ez az útszakasz
nem az országos közút része.
Bogáth István
polgármester
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Szerencsére nem árvíz formájában,
hanem vezetéken.
Vezetéken, mégpedig azon a régen várt
vezetéken, melyet Kömlőd és Kocs
között építenek.
Hosszú évek hányattatása után folytatódhat az a projekt amelynek keretében
Parnak pusztán és Virágtanyán végre
egészséges ivóvíz fog folyni a csapokból. A kormányzati beruházást követően most Európai Uniós és magyar állami pénzek bevonásával megvalósul a
régi álom.
Július 20-án megkezdődtek a fölmunkák Kisparnak puszta területén. Itt a
házhálózat kiépítésével indult a munka.
A kivitelező cég, a DUVIÉP 2000 Kft.
vezetője szerint szeptemberre el is készül a munka.

Tavasszal adtunk hírt arról, hogy a rendezvény térre vezető gyalogút mellé
négy darab fát ültettünk el, abból acélból, hogy az arra járóknak felnőttnek,
gyereknek árnyékot adjon és szebb legyen a falunak ez a része.
Ezeket a fácskákat Neuwirth Antal,
kömlődi honfitársunk ajánlotta fel a
település számára.
Most pedig mi történik? A régi jó recept újra előkerült, „gyalázzuk meg
mások munkáját, törjünk zúzzunk, mert
otthon is ezt tesszük….”?
Nos Kömlőd egy újabb szégyennel gyarapodott, helybéli rettenetesen erős em-

berek derékba törték a mások által elültetett és gondozott fácskákat.
„Tudjuk így kell hírnévre szert tenni,
mert alkotással nem megy, tehát törjünk, zúzzunk, ürítsük végtermékünket
az autóbusz megállóba... „
Csak azt felejti el „erős” emberünk,
hogy az éj leple alatt egy hasonlóan
gondolkodó őrült lehet, hogy az ő házán, kertjében éli ki ugyanilyen ferde
hajlamait.
Mit fog ehhez szólni Tóni bácsi aki
önzetlenül, jó szívvel segített?
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A helyi vöröskereszt által szervezett
"retro" véradáson 20 fő jelent meg
július 30-kán. A véradást megelőző
vérkép ellenőrzésen ketten, az azt követő orvosi vizsgálaton szintén ketten
lettek kiszűrve. Minden megjelentet
virslivel, sörrel láttuk vendégül. A
véradással kapcsolatos kérdőív kitöltése után pedig egy stresszlabdát, vagy
egy vércsoport jelöléssel ellátott karkötőt kaptak az önkéntesek. Köszönet
minden megjelentnek és segítőnek!
A véradásra jelentkezők névsora:
Bihariné Kardos Zsuzsanna, Daróczi
János, Daszynecz József, Divos Ágost,
Ferenczi Zsolt, Gombik Csaba, Hastó
Zoltánné, Horváth Józsefné, Janics
Esz ter , J á mb o r n é N etr eb e nka
Zsuzsaanna, Kallóné Kerekes Brigitta,
Kiss Péter, ifj. Keszler Sándor, Kovács Lászlóné, Kovács Mihályné, Kurucz Mónika, Pénzes Anikó, Simon
Miklós, Teuerling Ferencné, Teuerling
Renáta.
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Újra megjelentek az útépítők Kömlőd
utcáin. Sokak sokféle találgatása kísérte
az elmúlt két hónapot. Hová tűnhettek a
Közútkezelő emberei, gépei akik megkezdték az útépítési munkálatokat.
Majd amilyen gyorsan elkezdték, bizonyos munkálatok után abba is hagyták
az útfelújítást.
Találgatás, latolgatás ez persze mindig
is mindenféle rossz
irányba is vihet.
A válasz pedig
nagyon racionális,
mondhatnánk
mint mindig egyszerű is.
A tények a következők. A kivitelező cég határidő
módosítást kért az
önkormányzattól,
melyet a képviselő-testület biztosított is. A módosí-

tott szerződés értelmében a befejezési
határidő augusztus 15-e. Ez egy olyan
időpont amely után már nem áll módjában a képviselő-testületnek harmadik
határidő módosítást biztosítani. esetleges késés esetén életbe lép a kötbérezés.
Erre minden bizonnyal nem kerül sor,
tehát ősszel már új utakon mehetünk.

Kovács Mihályné, VK titkár.

Augusztus 14-én 21.00 órától DISCO
lesz a TÉREN
A lemezeket forgatja:
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Kömlőd Község Önkormányzata
pályázatot hirdet háziorvosi
munkakör betöltésére.
A pályázatrészletes kiírása a
www. komlod.hu
honlapon olvasható.
Megjelenik az Egészségügyi Közlönyben.
Felvilágosítást ad:
Bogáth István polgármester
06-30/604-3188
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
06-20/470-3669

Közkívánatra augusztus 15-én a
FALUNAPON megrendezésre kerül
az első kömlődi lecsófőző verseny.
Bármilyen lecsó készíthető hozott
anyagból.
A főzőedény mérete korlátozva van!
Csak bográcsban készülhet az étel.
Neves szakácsokból álló zsűri bírálja
majd a versenyműveket.

BB & Egal GJ
Az újonnan indult parkosítás első lépései történtek meg az elmúlt héten a
polgármesteri hivatal előtti téren.
Újabb virágokat ültettek el szorgos
asszonykezek. A virágok ezúttal is
felajánlásból származnak.
Köszönjük Sasvári Tamásnak és feleségének Zsuzsának a sok szép virágot.
Minden bizonnyal ékessége lesz a faluközpontnak.
A jövőben szeretnénk szakemberrel
megterveztetni a parkok felújítását,
hiszen ezekről a közterületekről is
megítéltetik településünk, tehát rendezettnek kell lenni e környezetünknek.
Persze mindez akkor működik, ha vigyázunk is rá és nem szemetelünk, nem
dobáljuk el mindenfelé a cigaretta csikkeket.

Tombolaajándékok gyűjtése folyik a faluban, melynek sorsolása a
FALUNAPON lesz. Kérünk mindenkit, hogy egy-két ajándékkal
támogassa a rendezvényt. Az ajándékok átadhatók a gyűjtőknek,
illetve behozhatók a polgármesteri hivatalba.
Az ajándékok gyűjtésében közreműködik Hastóné ( Erzsi )
Ifj. Madariné (Szilvi )
Kovácsné (Kitti)
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