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Mindig öröm arról írni, amikor egy
település fejlődik, gyarapodik. Ennek
jelét mutatja a Polgármesteri Hivatalban, ezekben a hetekben végzett munkálatok folyamata is, melynek
„kellemes” zajától, fúrók hangjától és a
kalapácsok dübörgésétől hangos a hivatal. A cél érdekében türelemmel viseli
ezeket a kellemetlenségeket mindenki,
úgy a hivatali dolgozók, mint azon ügyfelek is, akik ügyintézésre befáradnak a
hivatalba. A cél pedig egy kulturált,
tágas könyvtár kialakítása külön bejárattal. Az Önkormányzat 5.200.000,forint pályázati pénzt nyert el ennek
érdekében. A még fel nem újított hátsó
rész teljes felújításra kerül várhatóan
március hónapra.
Az új könyvtár teljes berendezési tárgyait, a József Attila megyei könyvtár
biztosítja. Az internethozzáférés adott
lesz, így nincs akadálya, hogy a község
lakói akár erre a célra is használhassák
a könyvtári gépeket.
Lehetőség nyílik egy esetleges számítógépes tanfolyam elindítására az idősebb
lakók részére. A tervek között szerepel
könyvtármozi, gyerekprogramok rendezése, továbbá Könyvtárkaffe létrehozása, mely lehetőséget ad egy finom kávé
mellett elücsörögni bent, vagy a ház
előtti árnyas fák alatt olvasgatva egy jó
könyvvel, folyóirattal a kézben.
Előreláthatólag az ünnepélyes átadás az
új könyvtár kialakítása és a régi könyvtár átköltöztetése után május hónapra
várható.
Varga Katalin

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

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

A 75 évvel ezelőtti gyászos eseményekre emlékezett Kömlőd község közössége amikor megkondultak a református templom harangjai. A megemlékezés a Don-kanyarban történt eseményekről a templomban kezdődött.
A Himnusz közös eléneklése után
Szemeti Ferenc ezredes, tábori lelkész
idézte fel annak a télnek az eseményeit.
Név szerint említette azokat a
kömlődieket, akik nem tértek haza a
távoli hadszíntérről.
Elmondta azt is, hogy a hivatalosan
nyilvántartott elesettek között csupán
egyetlen kömlődi név szerepel, míg a
többi honfitársunk halálának körülményeiről nem tudunk. Ők a harctéren
alusszák álmukat.
A templomban az Úr asztalán ezen a
napon mindig látható egy eredeti második világháborús katonai egyenruha.
Így válik közvetlenebbé a kapcsolat a
ma emlékezői és a 75 évvel ezelőtti
hősök között.

A templomi alkalom a Szózat közös
eléneklésével ért véget.
Az emlékezés a Hősök Parkjában folytatódott, ahol a hagyományoknak megfelelően néma gyertyagyújtással emlékeztek a Don-kanyar hősi halottaira.

Kömlődön évek óta hagyomány, katonai tisztelgéssel fejeződik be a megemlékezés, amely után egy katona zenész
trombitás elfújja a magyar takarodó
dallamait.
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Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek az ügyfélfogadási
időt betartani a zökkenőmentes, egyéb munkavégzés miatt
is. Ügyfélfogadási időn kívül csakis a rendkívül fontos,
halaszthatatlan ügyben járnak el munkatársaink.
Köszönjük megértésüket!

A pályázati felhívás olvasható a www.kozigallas.hu
www.komlod.hu
www.kemma.hu
honlapokon, a 24 ÓRA 2018. 02.05-i számában.
Érdeklődni lehet Bogáth István polgármesternél és
Schvarczné Stieber Rita aljegyzőnél.
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HATÁROZAT

Kömlőd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete első ülését
tartotta 2018. január 31-én, melyen elfogadta a két ülés közötti
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
megtárgyalta a 2018. évi költségvetés első fordulóját, s alkalmasnak találta ennek megfelelően a költségvetési rendelet elkészítését.
Szintén megtárgyalta a „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
Kömlőd Község Képviselő-testülete
elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a
településünkön
bevándorlásszervező
irodát működtessenek.
Kömlőd Község Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a településekre
komoly fenyegetést jelentő tömeges
betelepítés miatt felkéri Magyarország

Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-szervezetek
ellen.
Kömlőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Vértes – Gerecse Leader Akciócsoporthoz.
A felhívás címe Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása.
Pályázat megnevezése: A Kömlődi
Rendezvénytér, mint közösségi tér
sport és kulturális célú fejlesztése.
Elfogadta a testület a 2018. évi közbeszerzési tervet is.
A képviselők eleget tettek a nyugdíjas
klub kérésének, és 100.000,- azaz egyszázezer forint támogatást biztosított a
tagok számára egységes formaruha
vásárlására.
Szóban megállapodtak, hogy fotópályázatot írnak ki ÉN KÖMLŐDÖM címmel, melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatást adnak az érdeklődőknek a helyi újság és a kömlődi honlap
oldalain.

Kömlőd Község Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta:
1. Kömlőd Község Képviselőtestülete elutasítja a Soros-tervet,
és azt, hogy a településünkön
bevándorlásszervező irodát működtessenek.
Felelős: Bogáth István polgármester
Közreműködik:Schvarczné Stieber
Rita aljegyző
2. Kömlőd Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a
településekre komoly fenyegetést
jelentő tömeges betelepítés miatt
felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a
bevándorlásszervező
Sorosszervezetek ellen.
Felelős: Bogáth István polgármester
Közreműködik:Schvarczné Stieber
Rita aljegyző

Az elmúlt napok szomorú eseménye,
hogy hívatlan látogatók járják a falut és
eltulajdonítják azt, amihez semmi közük. Történt pár napja betörés a községben, mely igen sajnálatos akkor is,
ha semmit nem tud elvinni a betörő,
hiszen a károkozás helyreállítása, nyílászárók javítása sem kis kellemetlenség és költség, és akkor is, ha eltulajdonítanak olyan javakat, amiért mi kemény munkával megdolgoztunk.
Arról már nem is beszélve, hogy igen
zavaró és nyomasztó abban a tudatban
belépni az otthonunkba, hogy egy teljesen idegen ember, emberek belelátnak
a legintimebb szféránkba és feltúrnak,

szétdobálnak mindent, ami csakis a
miénk.
2017. január 13-án került megrendezésre a hagyományos kömlődi bormustra.
Az előző évek gyakorlatától eltérően
nem decemberben, hanem januárban
volt a jeles nap amikor megkóstoltattak
a kömlődi és környékbeli előző évben
szüretelt és azóta kiforrott borok.
Az esemény már hagyománnyá vált
meglepetéssel kezdődött. Egy újabb
kömlődi gyémánt állt a résztvevők elé.
Minden borversenyen a szervezők
igyekeznek egy kis kömlődi tehetséget
bemutatni, aki vagy zenét tanul, vagy
kitűnően énekel. Ebben az évben is így
volt. Károly Szilveszter fiatal, tehetséges muzsikus furulyajátékában gyönyörködhettünk. A jelenlévő szülők és
nagypapa joggal büszke a fiatal emberre, de mi kömlődiek is ugyanezt mondhatjuk el.
Az időpont választás most valóban jól
sikerül, hiszen jelentős érdeklődés mutatkozott az esemény iránt.
Most több mint hatvanan vettek részt
az eseményen és kóstolgatták a jobbnál
jobb új borokat. Valóban jól sikerültek
az új borok emelte ki Horváth Mihály
Tatai Hegybíró, a zsűri elnöke.
Ő hagyományosan minden évben jelen
van a kömlődi mustrán és szakmai ta-

nácsaival, tapasztalatának átadásával
segít, hogy minél finomabb nedűk készülhessenek. A kömlődi esemény
ugyanis nem verseny, hanem valódi
mustra, ahol minden borról megformálódik a vélemény, hol jó, esetleg még
jobb, de a negatív tapasztalás is
elmondatik. Német Tibor bokodi borosgazda, a zsűri tagja is kiemelte,
hogy a 2017-es év valóban jó szőlőtermő év volt, most csak az a feladat,
hogy az elkészült borokat még jobbá
tegyék a tavaszi borversenyekig.

A negyvenöt borminta végigmustrálása
után a szervezők finom vacsorát tálaltak a résztvevőknek. A kemencében
sült csülök és malachús valóban újabb
élvezeteket nyújtott. Köszönet érte
Frigh László szakácsunknak, aki az
egész napját a csemege elkészítésével
töltötte!
A jó étel és a jó borok meghozták a
nótákat is és a résztvevők közös énekléssel szórakoztak. Az igazán jól sikerült rendezvényért köszönet a szervezőknek!

Ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk
egymásra, szomszédainkra. Amikor
elhagyjuk a lakásukat, akár csak a kamrába ugrunk ki, vagy a baromfit etetni,
akkor is zárjuk az ajtót, de akkor is
tanácsos, amikor a lakásban vagyunk,
hogy ráfordítsuk a kulcsot a zárban,
megnehezítve ezzel a besurranó tolvajok dolgát. Gyerekeinket is figyelmeztessük arra, hogy senki idegennel ne
álljanak szóba, ne fogadjanak el
„hamis” üzeneteket, melyben arra hivatkozhatnak, hogy szülő, nagyszülő
üzen velük, hogy segítségre szorulnak.
Ugyanez vonatkozik az idős emberekre, akik hajlamosak egy idegentől elhinni, hogy az unoka bajban van és
őket küldte a pénzért, hogy haza tudjon
jutni, stb. A trükkök tárháza szinte végeláthatatlan. Ne hanyagoljuk el bezárni a gépjárműveket sem, és a kulcsot
lehetőleg ne az előszoba szekrényen
hagyjuk. Temetőnél, vagy bárhol megállva az utastérben semmi értéket ne
hagyjunk. Esetleges idegenek kérdezgetésénél se legyünk bizalmasak, ne
áruljunk el szomszédainkról információt, hogy mikor tartózkodnak otthon,
stb. A modern kor áldása, de egyben
átka is a közösségi oldalakon megosz-

tott hírek özöne. Sokan bele sem gondolnak abba, hogy amikor nyaralásuk
alatt posztolnak fotókat arról, hogy
milyen szép tájakat fedeznek fel, van
olyan, aki az információt felhasználva,
hogy nincs otthon az illető, éppen kirámolja a lakást.
Szomorú, hogy biztalmatlanságra kell
felhívni embertársaink, gyerekeink
figyelmét, de sajnos a mai világ már
nem arról szól, mint sok tíz évvel ezelőtt, amikor éjszakára sem kellet ajtót

zárni tudván azt, hogy senki nem veszi
el a másét.
Ha már megtörtént a baj azonnal értesíteni kell a 112-es vagy 107-es telefonszámon a rendőrséget és a 06-30/2565139 számon a helyi polgárőr szervezetet.
Bízzunk benne, hogy nem lesz rá szükség!
Varga Katalin

