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Jó ütemben halad az orvosi rendelő
felújítása. Az enyhe csapadékmentes
időt kihasználva az építők nekiláttak a
tető bontásának, melyet azonnal fóliával le is fednek, valamint újralécezik. A
végső cserépfedés pedig szép piros
hódfarkú cserép lesz. A belső munkálatok is jó ütemben zajlanak, a szükséges
bontásokkal már el is készültek. Az új
áram és vízvezeték hálózat épül folyamatosan.
Az építés menetéről folyamatosan beszámolunk!

Január 31-én tartotta éves rendes közgyűlését a Kömlődi Sport Klub.
A gyéren megjelent tagság előtt Hastó
Zoltán elnök bejelentette, hogy nem
kívánja tovább vezetni az egyesületet.
Lemondását elsősorban személyes
okokkal indokolta, de hozzájárult az
egyesület bírósági bejegyzésének hoszszú procedúrája is. Elpanaszolta, hogy
nem igazán kap segítséget és egyedül
nagyon nehéz a feladatokat megoldania.
A tagság nem akarta elfogadni ezt az
érvelését és kérték, hogy júniusig, a
bajnokság befejezéséig mindenképpen
maradjon.
Felvetődött ugyanakkor Divos Gusztáv
részéről, hogy inkább fejleszteni kellene az egyesületet és új szakosztállyal
kellene bővíteni. Meg is nevezte, hogy
ez a szakosztály az íjász szakosztály
lehetne.
A jelenlévők ezt támogathatónak és
jónak tartották.
Bogáth István, polgármester is kapacitálta az elnököt, hogy ne hátráljon meg
és folytassa a munkát.
Az önkormányzat részéről a szükséges
segítséget megígérte, ennek alapján
anyagi ereje mértékéig a képviselő-
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testület támogatni fogja az új kezdeményezést is.
A legfontosabbnak a megújulás szempontjából a mindenkori edző személyét
tartotta. Ha egy edzőt megválasztanak
és legyen az bárki, annak meg kell adni
a lehetőséget, hogy elképzeléseit meg
tudja valósítani. Itt nem a demokratikus
elveket kell alkalmazni.
Hosszas eszmecsere után a közgyűlés
döntött, hogy megújítja a vezetőséget
és megalapítja az íjász szakosztályt is.
A választások külön - külön személyre
szólóan történtek meg. Minden jelöltet

egyhangú szavazással választották meg.
A szavazások után a következő névsor
született.
Elnök: Hastó Zoltán
Elnök helyettes: Kovács Gergő
Labdarúgó szakoszt. vez.: Bóka Ferenc
Íjász szakoszt. vez.: Divos Ágost
Felügyelő bizottság:
Elnök: László Tibor
Tagok: Balázs Zoltán
Dóra András

2016. FEBRUÁR

Amint mindenki számára köztudott a
30.000.000 forintos pályázati összeget
nyert önkormányzatunk az orvosi rendelő felújítására.
Azóta lefolytattuk a közbeszerzési eljárást és a megválasztott kivitelezővel
megkötöttük a kivitelezői szerződést.
Az építés, felújítás befejezési határideje
2016. június 30.
A napokban az orvosi rendelő teljes
berendezését átköltöztettük a művelődési házba. A költöztetést közhasznú
munkásaink hajtották végre, majd kitakarították az új helyet, hogy zökkenőmentes legyen az orvosi rendelés.
A kultúrház épületében a felújítás ideje
alatt a megszokott rendelési időben
várják a betegeket.

Edző: Dóra András
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magyar hadtestből
közel 42.000 fő magyar katona esett el a
Doni ütközetnél.

1943. január 12-14. között, 73. évvel
ezelőtt, a mintegy 200.000 fős második

Ebből az alkalomból
emlékeztünk a hősökre 2016. január
12-én a Kömlődi
református templomban, ezt követően
pedig koszorút helyeztünk el és gyertyákat gyújtottunk,
majd elénekeltük a
himnuszt a hősök
parkjában lévő kopjafánál. A kömlődi
hősi halottakról is megemlékeztünk. A
ő neveik a templom falán lévő gránit
táblán olvashatók.

Új helyen a Bokodi Egészségházban
várja kömlődi betegeit Szabóné dr.
Fábián Krisztina fogszakorvos. A rendelési idő nem változott !
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A képviselő-testület határozatát végrehajtva újra
megnyitották a patak
menti utat.
A közhasznú munkásaink
kitakarították a nyomvonalat, kivágták azokat az
akáchajtásokat amelyek
ott kinőttek.
Az évek során sok bírálat
érte a képviselő-testületet,
hogy miért kellett lezárni
a területet, miért nem
járhatnak arra az emberek, hiszen az ott önkormányzati terület.
Sok vívódás és gondolkodás után a döntés ősszel
született meg és most lett
végrehajtva.
Ennek értelmében újból
járható a településnek ez
a része. Remélhetőleg
nem öncélú lesz a döntés
és az elképzelés az amely
meg lett fogalmazva. Ennek értelmében egy sétaút kerül kialakításra, mely a kiserdő északi részénél
folytatódna és a patak nyomvonala
mentén a rendezvény térhez kapcsolódik.
Ezáltal településünk ezen része körbe
járható lesz.
A megfogalmazott igények szerint itt
haladna az az útvonal amelyen sportolni, futni is lehetne.
Remények szerint használni is fogják a
kömlődiek.
A következő időszakban az önkormányzat biztonságossá teszi az erdő
területét és kivágatja a kiszáradt, veszélyes fákat. Megalapozva ezzel az erdő
megújítását is.
Nem utolsó sorban ezzel elejét veszik
az illegális fakivágásoknak is.

A NYUGDÍJAS Klub legközelebbi
összejövetelét 2015. február 15-én
(hétfőn) tartja 16.00 órai kezdettel a
kultúrházban.
Mindenkit szeretettel várunk !
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A hazug ember és a sánta kutya esete…
Valahol Magyarországon lehetőség
adódott, hogy a község önkormányzata
pályázat útján tűzifához juttathatta
azon családokat, akiknek a nehéz anyagi körülményekre tekintettel gondot
okozhat a meleg otthon biztosítása önmaguk, vagy családjuk részére.

Az iskolában a farsangi mulatságot
2015. február 06-án, szombaton 15.00
órától rendezik meg.
Mindenkit szeretettel várnak!

Szákszend Község Önkormányzatának
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítő munkatársai minden héten szerdán 9,00–től 11,00 óráig
a Polgármesteri Hivatalban tart ügyfélfogadást, valamint ugyan ezen a
napon a költség területén megtalálhatók 8,00 – 15,30 óra között.
Elérhetőségük: 06/34-470-512-es telefonszámon, vagy a 06/34-371-524-en.
A Családsegítő Szolgálat vezetője:
Takács Gyöngyi

Az E-ON illetékes vezetői Dalmadi János és Juhász Péter valamint Bogáth István
polgármester tart lakossági fórumot a folyamatban lévő és a várható elektromos
fejlesztésekről.
Kérünk mindenkit, aki tud jöjjön el a tájékoztatóra!
Időpont: 2015. február 11. csütörtök 13.00 óra.

A fa szétosztása a közhasznú munkásoknak köszönhetően átvehetővé vált a
rászorultak részére. Annak érdekében,
hogy igazságos legyen az elosztás,
minden farakás egyforma számú farönköt tartalmazott. A kiszállítások során
valaki megdézsmálta a szomszédos
rakásokat és kicsit hozzátett a sajátjához - nem is tudván, hogyan lett szétszámolva a segélyezettek részére a fa.
Sajnos emberünk „élelmességével”
megrövidítette azon sorstársai tüzelőjét, akiknek hasonlóak a gondjai, csak
talán nem annyira életrevalóak a szó jó
értelmében. Így zárul rövidre a történet,
mert már nem csak egy ember sejti,
tudja mi történt.
Elgondolkodtató a mai világunk, amikor már nem szent semmi. Lopások,
betörések, brutális bűnügyek sokasága
lepi el naponta a híradásokat. Mintha
valahol elveszett volna egy értékrendünk, amit tisztességnek és becsületnek
hívnak. Bizony mindenkinek magába
kellene nézni és elgondolkodni azon,
hogy nincs bocsánatos bűn, aki a másét
elveszi jogtalanul, legyen az akár pár
hasáb fa, az is törvénytelen, még akkor
is, ha nem nyomoz a hatóság az ügyben, de a saját lelkiismeretével el kell
számolnia.
A jövő generációja olyan mintát visz
tovább, amit otthon a szüleitől, a felnőttektől lát. Jó lenne, ha érték lenne a
becsület, és a tisztesség majd az őket
körülvevő világban is.

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Holecz Csilla minden hónap második
keddjén 15.00 órától ingyenesen
jogi segítséget, tanácsot nyújt minden érdeklődő kömlődi polgárnak.

Községünk képviselő-testülete január
28-án tartotta ez évi első ülését, melyen
minden képviselő jelen volt.
Az alábbiakban röviden összefoglaljuk
milyen döntéseket hozott a képviselőtestület.
Megjegyzendő azonban, hogy a testületi ülések nyilvánosak, azon mindenki
részt vehet.
Az ülésen a napirendi pontokat követve
tárgyaltak többek között a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a rendőrlakás értékesítéséről, a 2016. évi költségvetésről, a szociális támogatásokról.
A Komáromi Vízgazdálkodási Társulás
képviseletében Koltai Bálint úr a
vízitársulat igazgatója adott Tájékoztatást a vízgazdálkodás helyzetéről.
Fontos, országos gond az un, migránshelyzet, mely jelenleg még községünket és a környező településeket nem
érinti, viszont kötelességünknek érezzük a lakosság életvitelének eddig megszokott, nyugodt biztosítása érdekében
az esetlegesen bevezetésre kerülő kvótarendszertől való elhatárolódást. A
képviselő-testület ezzel kapcsolatosan
is tárgyalt az ülésen és határozatot hozott felkérve Magyarország Kormányát, hogy védje meg a magyar embereket és Magyarországot..
Felmerült a kérdés az adófizetési morál
helyzetéről, mivel sokan még mindig
nem veszik komolyan fizetési kötelezettségüket az önkormányzat felé. A

hivatal kénytelen komoly lépéseket
tenni annak érdekében, hogy mindenki
fontosnak tartsa a pontos befizetéseket,
hiszen a községnek előrelépni, szépülni, jól működni csak közös összefogással lehet. Nem érheti hátrányos helyzet
a becsületesen fizetőket a nemfizetők
miatt egy esetleges adóemeléssel.
Bogáth István polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendőrlakás
értékesítésének meghirdetésére egy
pályázat érkezett, továbbá szerződéstervezetet küldött a rendőrség is ugyanazt
az összeget megjelölve, amit már egyszer elutasított a képviselő-testület.
Döntés a januári testületi ülésen még
nem született az értékesítésre vonatkozóan.
Elhangzott, hogy új feladatként be kell
venni a költségvetésbe a zöldterületek
karbantartását is. Ennek érdekében
pályázatot szeretne benyújtani az önkormányzat egy munkagép megvásárlására, mellyel könnyebbé válhat az árkok, zöldterületek rendben tartása.
Fontos feladatként határozták meg a
képviselők a ravatalozó rendbetételét,
valamint a polgármesteri hivatalba –
amennyiben valamilyen pénzmaradvány ezt lehetővé tesz – egy kazán vásárlását, mivel a jelenlegi kazán kiszámíthatatlan műszakilag, sok esetben
14-16 fok van a házban.
V.K.

