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Újabb fejlesztések történtek meg a napokban településünkön.
Három darab új buszmegálló váró helyiség került kihelyezésre. Az orvosi
rendelőnél, a Határ utcánál és Parnak
pusztán szolgálják az új építmények a
lakosságot.
Még a választási kampány során hangzott el az ígéret Bogáth István akkori
polgármester jelölttől, hogy szeretné a
mára már kulturálatlanná vált és valóban csúnya zöld bódékat eltüntetni.
Azóta kettőt felújítottak, most pedig az
ígéretnek megfelelően újak is készültek.
Különös értéket ad, hogy ezek az építmények teljesen saját erőből készültek
el. Az anyagot megvásárolták és a közhasznú foglalkozottak ügyes kezei pedig megformálták és megépítették azokat.
A kérés talán most sokkal jogosabbnak
tűnik, hogy mivel ezeket a település
teljesen saját erőből készítette el, különösen vigyázzon rá mindenki.
Legyünk büszkék mi Kömlődiek saját
munkánkra!
Újabb járművel gyarapodott az önkormányzat!
A közhasznú foglalkoztatási program
keretében pályáztunk kerékpárra. Ezt
sikeresen el is nyertük és megérkezett
az új kerékpár, melyet az önkormányzati útőr program keretén belül fogunk
használni.
A járművet 100%-os támogatás mellett
vásároltuk meg.
Ez egy nagy teherbírású bicikli, melyhez egy könnyű utánfutót is lehet kapcsolni. kisebb terhek, anyagok, szerszámok szállítására kiválóan alkalmas.
A jármű használata megkönnyíti a karbantartási munkálatok elvégzését.
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A legutóbbi nagy víz az éjszaka leple
alatt öntött el bennünket.
Óriási mennyiségű eső hullott azon az
éjszakán, aminek hajnalra meg is lett az
eredménye. Megduzzadt a Kömlődi
vízfolyás és járhatatlanná tette a Petőfi
utca alsó szakaszát. Persze az oka is
hamar kiderült, raklapokat ( ! ) sodort a
víz az amúgy is kis átmérőjű átereszhez, egy pillanat alatt eldugítva azt.
A víz meg annak rendje módja szerint
új utakat keresett és talált magának.
A falu szélén lévő két házat a Szőlő
hegyről lezúduló víz is veszélyeztette,
hiszen a feltelítődött közutas árkon átzúdulva a falu felé vette az irányt.
Közhasznú munkásaink a helyszínre
érkezve elhárították a veszélyt, sikerült
levezetni a vizet. Homokzsákok felhasználásával gátat húztak a kert elé,
remélve, hogy a következő zuhatag nem
fog a kertbe befolyni.
A kis híddal kapcsolatban elkészültek a
tervek amelyek szerint bővítésre fog sor
kerülni és a nagyobb átmérőn jobban és
gyorsabban le fog folyni a víz.
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Hétfő: 13.00 – 16.00
Kedd: 8.00 -12.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 13.00-15.00
Betegfelvétel a rendelés vége előtt
fél órával.
Gyógyszer iratás: minden nap
10.00-13.00 – ig

A Nyugdíjas Klub szervezésében lehetőség nyílik mindazok számára egy kis
kikapcsolódásra, akik szeretnének egy szép napot eltölteni fürdőzéssel, beszélgetéssel a pápai termálfürdőben.
A kirándulás időpontja: 2016. augusztus 27.
Részvételi díj: 1500 Ft. utazási költség + belépő ára

2016. július 20-án a helyei Vöröskereszt szervezésében ismét lehetőség
nyílt egy nagyon szép emberi gesztus
kifejezésére.
Véradásra hívta és várta a szervezet a
községben élő mindazon állampolgárokat, akik megfeleltek a feltételeknek,
egészségi állapotuk megengedte, hogy
ilyen formában segítsenek embertársaikon.
Délután 14 és 17 óra között összesen
12 fő jelent meg, 11 fő ismételten sikeres véradóvá vált, egy főtől nem tudtak
vért venni.
A részvételi arány talán magasabb lett
volna, ha nincs nyaralási szezon, és
esetleg a véradási lehetőség kora estig
tartana, de érthető, hogy a Véradó Állomás dolgozóinak is véges a munkanapjuk.
Köszönet név szerint is mindazoknak,
akik megjelentek, és önzetlenségükkel
hozzájárultak, ismeretlenül is egy-egy
embertársuk gyógyulásához:
Kiss Péter, Csikós Péter, Törőcsik Richárd, Divos Ágost, Simon Miklós,
Borbély Ferenc, Daszynecz József,
Daszynecz Fanni, Nagy Béla, Senkár
János, Daróczi János, Gombik Csaba.
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Jelentkezni lehet: Hezler Lászlónénál tel.: 470-575
Held Mártonnénál tel.: 471-639
Mindenkit szeretettel vár a Nyugdíjas Klub a kirándulásra.

Tombola ajándékokat gyűjtünk a falunapra!
Kérünk mindenkit akinek olyan ajándéktárgya van amelyet szívesen felajánlana a rendezvényre, kérjük vigye be a
polgármesteri hivatalba, vagy adja át
aktivistáinknak.
Bármilyen adománynak örülünk és szívesen vesszük.
A tavalyi nagyon jól sikerült sorsolást
szeretnénk idén is megismételni.
Köszönettel: a szervezőbizottság

Bár az időjárás a csúnyább, őszt idéző
arcát mutatta, ennek ellenére 47, izgalommal és várakozással teli falubeli
gyülekezett július 14-én a Polgármesteri Hivatal előtt.
Az autóbusz egészen Pápáig a termálfürdőig vitte az utasokat Dörömbözy
Piroska képviselő asszony, a Humán
Bizottság elnöke kíséretével és felügyeletével. A rászorultak közül 40 fő
még sosem járt ebben a fürdőben, tehet
elmondható, hogy szinte mindenki nagyon örült a lehetőségnek.
Az utazás létrejöttében kiemelkedő
szerepe volt Kömlőd Község Önkormányzatának és a Humán Bizottságnak, hiszen a buszköltség és a belépők
a rászoruló családok számára térítésmentes volt. A 26 résztvevő gyerektől
volt csicsergés a buszon, de a fürdőben
szétszéledt mindenki az érdeklődési
köre szerint. Ki-ki a meleg vízben próbálta – bármilyen furcsa a nyár közepén - a hideg tagjait felmelegíteni, volt

aki az élményelemeket vette birtokba,
megint mások felfedezték a önkiszolgáló éttermet, persze ott már mindenki
maga fizette az „ellátmányt”. A mostoha idő miatt a kinti medencéket nem
igazán lehetett használni, csak a nagyon bátrak próbálkoztak, és a
lángosevés is elmaradt, mert a kinti
büfék sem nyitottak ki.
Nagy volt az öröm, amikor az ajándék
fagylaltok Dörömbözy Piroska képviselő asszony által kiosztásra kerültek.
A fagyit szintén az önkormányzat finanszírozta, és kedveskedett ezzel a
gesztussal a fürdőzőknek.
Az öt órai hazaindulásnál a fáradt, de
megelégedett arcok láttán elmondható,
hogy jó kezdeményezés és ötlet volt
hozzájuttatni az önkormányzat által
azokat a családokat egy kis kikapcsolódáshoz, akik egyébként anyagi, vagy
más akadályok miatt nem tudnának
eljutni egyénileg egy ilyen szabadidős
kikapcsolódásra.
VK.

Rendel: Dr. Lobmayer Péter
Telefon: 470-546
Oroszlányi Ügyelet:
361-761 ; 06-30/640-2080

Augusztus 12-én, pénteken
21.00 órától DISCO lesz a rendezvénytéren.
Minden kulturáltan szórakozni vágyó fiatalt szívesen látunk !

A fiatalok körében közkedvelt és a You Tube-ról ismert fiatalember élőben mutatkozik be a Kömlődi
falunapon.
Augusztus 13-án az esti órákban találkozhat vele közönsége élőben.
A tervek szerint az esti zenekar fellépése előtt és közben szórakoztatja a közönséget.
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