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A lakossági összefogás egy újabb példaértékű megnyilvánulásáról adhatunk
számot.
A Határ utcát és a Jókai utcát összekötő
egyenlőre névtelen utca használhatóbbá
tétele érdekében fogott össze a környék
lakossága.
Az önkormányzat kb. húsz tonna zúzott
követ vásárolt és szállítatott a helyszínre. A környéken lakók vállalták, hogy
az úton elterítik. Csóti István szervezte
meg a munkálatokat. Mint már annyiszor most is Kókai Lajos segített rakodógépével széthordani a követ.
Néhány órai munkával sikerült elérni a
kitűzött célt, nyugodtabban várhatják a
az őszi és téli időszakot a Határ utcai
lakók, mert jól járhatóvá vált ez az útszakasz.
Persze tudja mindenki, hogy nem ez a
végleges megoldás, de ha visszagondo-
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lunk hosszú évek óta még ennyi sem
volt ráköltve erre az utcára. Nem beszélve arról, ami még ennél is fonto-

sabb a jó szándékú, tenni akaró emberek összefogása a közösség érdekében.

Bebizonyosodott ismét, hogy nem nehéz a kömlődi embereket megmozgatni,
csak egy jó ötlet, jó szervezés kell hozzá.
A Nyugdíjas klub gondolt egyet és
megalakulásuk történetében először
elhatározták, hogy elbúcsúztatják a nyarat.
Hozzávetőlegesen 80-82 fő vett részt a
rendezvényen, amely nagyon jó hangulatban telt el. Szorgos kezű klubtagok
közreműködésével rotyogott a dúsan
megpakolt babgulyás a kondérban. S
hogy ízletes volt, mi sem bizonyítja
jobban, minthogy kora estére már csak
a cica tudta volna kinyalogatni az üst
alját, annyira elfogyott a jóféle gulyás.
Természetesen ingyenes volt az vendéglátás, de a klubtagok köszönik
mindazok támogatását, akik a kihelyezett befőttesüveget megtöltötték a támogatásra szánt összeggel.
Varga Katalin
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Az október 2-án tartott Népszavazáson
a kömlődiek az országos átlag felett
teljesítettek, már ami a részvételt jelenti.
Nagy általánosságban azonban nem
lehetünk büszkék arra, hogy ilyen kevesen nyilvánítottak véleményt.
Pedig a demokrácia legfőbb döntéshozó fóruma a NÉPSZAVAZÁS. Ez az
egyetlen fórum, ahol bárki megfogalmazhatja véleményét szabadon és titkosan. Feltéve, ha elmegy szavazni.
Nos ezt persze sokan meg is tették, de
sajnos nem elegen. A népszavazás
ugyan a nemrég megváltoztatott és
felemelt érvényességi küszöbnek köszönhetően eredménytelen volt.
A régi szabályozás alapján meg eredményes. Ez van.
Azonban a több, mint 3,2 millió NEM

szavazat azért nagyon jelentős súllyal
bír.
A nemekkel ellentétes szavazók, esetleg érvénytelenek ( összefirkált és különböző üzenetű szavazólapok ) kitöltői bizonyára annyira kicsinyhitűek,
hogy nekik az a jó, ha megint máshol
mondják meg mit kell tenniük. Nem is
olyan régen Moszkvában, most pedig
Brüsszelben.
Nézzük mit is csináltunk mi
kömlődiek október 2-án, vasárnap.
Kömlődön a szavazásra jogosultak
száma: 843
Szavazóként megjelentek száma: 364
ez 43,18 %
Érvénytelen szavazatok száma: 28
IGEN szavazatok száma: 13
NEM
szavazatok száma: 323
96,13%

Szeptember 9-kén a Felsőgallai Csillagász Klub egy nagyon érdekes előadást, majd távcsöves bemutatót tartott
a megjelent érdeklődőknek. A program
mindkét része élvezhető volt a gyerekek
és a felnőttek számára is. A lelkes érdeklődők este 9 óráig
figyelhették az esti
égbolt látnivalóit.
Köszönet a lelkes
csillagászoknak!
A rendezvény a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár
szervezésében, a

Községi Könyvtár közreműködésével
jött létre.

2016. OKTÓBER

Október 6-án délután megemlékezés
lesz a Hősök Parkjában.
Ezen az alkalmon emlékezünk azokra
a hősökre, aki az 1848-1849-es Szabadságharcban és azt követő megtorlásban életüket adták szeretett hazánkért Magyarországért.
Ezeknek a hősöknek nem szavazólappal a kezükben kellett védeni a HAZÁT, hanem véres kardjukkal és sebzett testükkel.
Tisztelettel hívunk minden emlékezni
vágyó kömlődi honfitársunkat
2016 október 6-án, csütörtökön 16.30
órakor a Hősök Parkjába.

Kovács Mihályné, könyvtáros

Még lehet igényelni az iskoláztatási
támogatást. A kömlődi önkormányzat
döntött arról, hogy minden kömlődi
tanuló középiskolás korig iskoláztatási
támogatásban részesül. A határozat
pontos szövege a félreértések elkerülése végett a polgármesteri hivatalban
olvasható. A részleteket a munkatársak pontosan elmondják.
Eddig mintegy 80 főre igényelték a
támogatást, melynek kifizetését is
elkezdtük.
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Úgy tűnik az ősz az útjavítások időszaka lett Kömlődön. Ebből nem marad ki
a Nagyparnak pusztára vezető bekötő
út sem. Az elmúlt években igencsak
sok vihart kavart út állapota a rendszeres javításoknak és az odaszállított sok
zúzott kőnek köszönhetően mára, ha
nem is tökéletes, de jól járhatónak
mondható.
Az elmúlt napokban ismét nagyobb
mennyiségű zúzott követ szállíttatott az
önkormányzat erre az út szakaszra.
Az önkormányzat által foglalkoztatott
közhasznú munkások megint bebizonyították, hogy igenis szükség van a
munkájukra.
Betemették a kialakult kátyúkat és bérelt út vibrátorral megtömörítették az
elhelyezett murvát.
Ezzel viszonylag jól járható felület alakult ki. Nincs egymásra mutogatás,
nincs hatalmi szó, de van megbékélés.

A megyei III. osztályú csapat nem
adta le nevezését.
A kemma.hu és a 24 Óra kezdeményezésének köszönhetően olvasóink is beleszólhatnak abba, hogy „mi legyen az
újság”. Lapunk közvélemény-kutatása
alapján kiderült, sokan kíváncsiak arra,
hogy a Kömlődi Sportegyesület labdarúgó-szakosztálya miért nem nevezett
csapatot a megyei bajnokságba.
A Kömlőd KSK az elmúlt bajnoki szezonban még két csapattal indult a megyei bajnokságban, a felnőtt és tartalék
is a III. osztály Déli csoportjában szerepelt. A nemrég kezdődött bajnoki szezonban azonban hiába keressük az indulók között a község csapatát, csapatait, a Kömlőd ugyanis nem adta le a nevezését.
• A munkahelyi elfoglaltság és a családom mellett már nem maradt elég időm
arra, hogy megfelelően ellássam az
elnöki teendőket az egyesület élén,
ezért már januárban jeleztem a községi
önkormányzat képviselő-testülete felé,
hogy júniustól nem folytatom – tudtuk
meg Hastó Zoltántól, az egyesület leköszönt elnökétől. A lemondásom után
azonban nem akadt olyan személy, aki
átvette volna az elnöki pozíciót és aki
továbbvigye a labdarúgó-szakosztály
ügyeit, így a bajnokságra sem neveztünk – tudtuk meg a sportvezetőtől. -
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Mindazok, akik a Polgármesteri Hivatal felé sétálnak és benéznek az udvarra, láthatják, hogy egy csinos kis szín
nőtt ki a földből. Köszönhető ez a közmunkások szorgos kezeinek, akik minden tudásukat beleadták, hogy önerőből
épülhessen a szín, s ezzel rengeteget
spóroltak a falunak. A komoly építményhez persze kellett a szakmunka,
amiben szintén nem szűkölködünk,
hiszen köztük többen vannak, akik
szakmával rendelkeznek, és még nagyobb örömmel végzik akkor a munkájukat, amikor a szakmai tudásukat is
beleadhatják egy-egy feladat megoldásába.
Ez az építmény funkciója szerint amolyan szabadtéri kiállító terem, jelenleg
két tűzoltó alkalmatosságot tárolunk
alatta. Ezek a korukban „modern” tűzoltó szekerek nagyon jónak bizonyultak. Bízunk benne, hogy az idősebbek,
ha körbeállják, segítségével visszarepülnek a gyerekkorukba, a gyerekek
pedig elcsodálkoznak, hogy a kütyüs,
modern technikai vívmányok korában,
amikor minden távvezérelt és automata, volt idő, amikor az egyetlen erőforrást az ember jelentette. Bizony nekik
már el kell magyarázni, hogy miként is
működtek ezek a számukra fura szerkezetek.
Mindenesetre a tároló megépítésével
igyekszünk értéket óvni, és megőrizni
az utókornak ezeket a gépezeteket, és
ha találunk még a faluban, akkor soksok mindent.

• A szakosztály időleges megszűnése
anyagi problémákkal nem magyarázható, hiszen az önkormányzat a szükséges
feltételeket mindig biztosította az egyesület számára – tudtuk meg Bogáth
Istvántól, Kömlőd polgármesterétől. Úgy vélem, Zoli a bajnokság végére
egyedül maradt. Bár kapott segítséget
az egyesületi tagoktól, így is túl sok
feladat hárult rá, amelyet egyedül már
nem tudott elvégezni. Az egyesület léte
nincs veszélyben, hiszen az íjászszakosztály továbbra is működik, az
önkormányzat pedig mindent megtesz
azért, hogy a jövőben újra legyen futball a községben – fogalmazott a polgármester.
Kun Attila
24 óra ( másodközlés)

szelektív

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

Támogató jegyek Pataki Ivánnál
vásárolhatók.
József Attila utca kertészet.
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Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be. Vállalja,
hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők ) jogosult előnyt élvezzen.
Vállalja, hogy a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család élezzen előnyt. Vállalja, hogy a rászorulóknak háztartásonként 2 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
Vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhívására a József Attila utca felújítására 8 árajánlat
érkezett, melyből a Vértes Aszfalt Kft.
árajánlatát fogadta el a műszaki ellenőrrel konzultálva.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tulajdonában lévő
Kömlőd, Pálóczi u. 10. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja. Zsoldos
Jánosné (Ulrik Tímea) Kömlőd, Határ
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utca 8. szám alatti lakos benyújtott
ajánlata szerint először az épületet bérelni szeretné, ezért szándéknyilatkozatát a képviselő-testület nem támogatta.
A képviselő-testület Kusnyér és Társa 6
millió forintos vételi ajánlatát elfogadta, az épületet neki kívánja eladni. Az
eladás részét nem képezi a bitumenes
kézilabda pálya.
A testület elfogadta a Humán-bizottság
beszámolóját, valamint az Óvoda módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Ismét működik Kömlőd Község
Honlapja
Amint honlapunkat olvasóink észrevették, néhány hét idejére leállt a
www. komlod.hu honlap.
A hiba okát sikerült feltárni és szakembereket segítségül hívva megoldották,
hogy változatlan formában újból működhessen a sokak által kedvelt honlap.
Sajnos ez a beavatkozás és javítás elkerülhetetlen volt. Bízunk abban, hogy
mint az előzőekben most is hosszú
távon működőképes lesz a honlap.

