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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Pályázati támogatásnak
köszönhetően a polgármesteri hivatalban lévő eddig
még fel nem újított helyiségeket sikerült megújítani.
Ebben a részben került kialakításra a községi könyvtár, ahol vadonatúj vizesblokk készült is készült.
Új parapetes gázkazánt szereltek fel és a testületi döntés értelmében ez a nagy
kapacitású kazán fűti majd a későbbiekben az egész épületet. A korszerű
technikának köszönhetően olcsóbb lesz
az épület üzemeltetése.
Megkezdődött a könyvtári könyvek
áttelepítése is. Az elkészült vadonatúj

2018. augusztus

A csillagászati program pótlása augusztus 17-én lesz. Találkozó a Művelődési ház előtt este 8 órakor. Egy
rövid séta után fogjuk a csillagokat
megcsodálni. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

berendezést a József Attila megyei
könyvtár biztosította számunkra. Ők
vállalták a költöztetés szakmai munkáit, ők építik be a számítástechnikai
rendszert is. Köszönet érte.

Az utóbbi néhány esztendő jó gazdálkodását példázza, hogy az önkormányzat gépparkja is folyamatosan gyarapodik.
Nagyon sok olyan kültéri munka van
amelyek elvégzéséhez egyre inkább
gépi erőt kell igénybe venni. Elsősorban a kétkezi munka könnyítése céljából, de fontos szempont, hogy a bővülő
foglalkoztatás miatt már alig néhány
közhasznú munkásunk van. Pedig nagy
szükség van rájuk, nélkülük a település
sokkal rendezetlenebb lenne.
Részben pályázati forrás bevonásával,
de főleg most saját erőből vásárolta az
önkormányzat a gépeket.
Ilyen a japán traktor, a szárzúzó berendezés. Az árokásó gép fontos kellék
lesz a következő időkben. Az ágaprító
pedig segít a nyesedékek eltűntetésében.
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Nagyon fontos, hogy a környezetünk
szebbétételében elért eredményeinket
ne hagyjuk kárba veszni. Ezért fontos a
folyamatos karbantartás.
Közhasznú munkásaink most is hasznos munkálatokat végeznek a településen. A napokban éppen az autóbuszmegálló és a hivatal környékének rendbe tételére került sor. A megvásárolt
murvát terítették szét ezáltal megszüntették az időközben keletkezett kátyúkat. A parkoló is kulturáltabbá vált ezáltal. Tudjuk persze, hogy nem ez a
végleges megoldás, de hát szokták
mondani: „ Addíg nyújtózkodj, ameddig a takaród ér.”

Településünk életében igen fontos
helyen van az évről-évre megrendezésre kerülő falunap. Nem egyszerű dolog
ennek megszervezése és éppen ezért
nem is lehet összefogás nélkül ezt megvalósítani. Ennek érdekében alakult
meg az a laza szerveződés ami mi szervező bizottságnak nevezünk. A szerveződés ugyan laza, de mégis ez az a
fórum ahol minden eldől. Kizárólagos

döntési helyzetben vannak azok az
önkéntesek, akik munkájukkal hozzájárulnak a rendezéshez. Ezen a fórumon
dőlnek el az olyan kérdések, mint milyen is legyen a falunap összképe. Kik
vállalják a főzést, a csoport kísérést, az
őrzés– védelmet?
Milyen ételek készüljenek és legye-e
ára egyáltalán annak.
A hozzávaló pénzt össze kell gyűjteni,
hiszen az önkormányzat ugyan jelentős

összeget forgat be, de ez természetesen
közel sem elég a fellépők díjazására, az
étel alapanyagainak megvásárlására, a
nagysátor költségeire s még lehetne
sorolni….
Fontos, hogy legyenek támogatók, akik
anyagilag is hozzájárulnak, hogy sikeres legyen a falunap és minden résztvevő jól érezze magát. Nem győzünk
elégszer hálát adni azoknak az embe-

reknek, akik nemcsak szórakozni akarnak azon a napon, hanem ezért még
önzetlenül dolgoznak is!
Ezért is fontos, hogy munkájukat minél
többen segítsük, hiszen az előkészületek már jóval előbb elkezdődnek és a
szombati napon bizony sokan vannak,
akik nem pihennek. A vasárnapi rendrakásról nem is beszélve…..
De akik vállalták önzetlenül teszik és
jól esik nekik a köszönet szava.

A megbeszélésen elhangzott milyen
állapotban van a szervezés, mennyi
pénz gyűlt össze, hol vannak még hiányosságok. Igazi csapatmunka ez !
Minden részterületnek megvan a felelőse, aki összefogja az ott tevékenykedő embereket.
Külön csapat dolgozik azon, hogy a
gyermekprogramok szép rendben szerveződjenek.
Külön felelőse van a közös főzésnek,
ahol a falu egységét mutatva mindenkinek főznek. Bár sajnos megint vannak
akik a szervezőbizottság döntését nem
akarják tiszteletben tartani.
Külön ember vigyáz a színpadi műsor
rendjére, folyamatosságára.
A fellépő csoportok kísérése elengedhetetlen, ezt egyébként egy jól összeszokott csoport végzi, gondjuk van az
öltözési lehetőségre, a csoportok étkeztetésére.
A kömlődi polgárőrök már abszolút
szervezett módon végzik vállalt feladataikat a vagyonmegőrzést és a rendezvény biztosítását. A villanyszerelés
szintén önkéntes felajánlás alapján történik.
Sarkalatos pontja szervezésnek a tér
berendezése, színpadállítás, a sátorok
felhúzása.
Augusztus 10-én, pénteken továbbra
is szükség van minél több dolgos kézre.
Kérjük tehát aki teheti jöjjön segíteni !
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Bár hallhatjuk a rádióban, tv-ben, olvashatjuk az újságban az óvintézkedésekre való intelmeket, azért nem lehet
elégszer ismételni, hogy az extrém
melegben vigyázzunk magunkra.
Ami a legfontosabb, hogy napi 2-3 liter
folyadékot, vagy még többet is igyuk
meg. Ez elég soknak tűnhet, de azt
mondják a szakemberek, hogy nem
szabad megvárni azt, amikor szomjazunk, hanem apránként meg kell inni
ekkora hőségben ezt a mennyiséget,
mert az izzadással rengeteg folyadékot
és sót veszít a szervezet. A kisgyerekek, idősek nem érzik a szomjúságot,
őket nem árt figyelmeztetni a folyadékpótlásra. Nagyon fontos az is, hogy aki
csak teheti, maradjon a lakásban, ne
feltétlen a legnagyobb melegben intézze a bevásárlást, gyaloglást, futást. Sok
helyen van már az otthonokban légkondicionáló, ennek beállítását célszerű
úgy alakítani, hogy a kinti hőmérsékletnél 10 fokkal legyen csak kevesebb
a benti, mert az ennél nagyobb hőmérsékletkülönbség már ártalmas lehet.
Ilyen melegben a szervezet számára
megterhelő a nehéz, zsíros ételek fogyasztása, inkább együnk sok gyümölcsöt, zöldséget, hideg leveseket. Ha
mindenképp ki kell mennünk, ne tekintsük úri passziónak a nagykarimájú
kalap viselését, hiszen ez megvéd a
leégéstől és a napszúrástól is. Bevásárlásainkat időzítsük inkább a reggeli
órákra, ahogy a szellőztetést is a lakásban. A gyógyszereket, ha a lakás hőmérséklete 25 fok fölé emelkedik célszerű hűtőszekrényben tartani. Ha az
autónkban nincs légkondicionáló, elindulás előtt alaposan szellőztessük át,
tudvalévő, hogy ilyen hőségben csökken a koncentráció, több a baleset, vezessünk nagyon körültekintően. Ahogy
magunkra, szeretteinkre, környezetünkre odafigyelünk, úgy figyeljünk
állatainkra is, hogy legyen friss vizük
és el tudjanak vonulni árnyékos hűvös
helyre. Szép nyarat!
Varga Katalin
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Az utóbbi időben megélénkült a besurranó tolvajok tevékenysége. Bizonyára
felfigyeltek arra, hogy kevésbé őrizzük
értékeinket.
Nyitva felejtjük az ajtókat, nem vesszük
észre, ha az udvari kapu nyitva marad.
Higgyék el, kedves kömlődiek ezek az
emberek nagy rutinnal észreveszik ezt és
kihasználják a helyzetet. Lehet, hogy
először csak terepszemlét tartanak és
egy későbbi időpontban visszatérnek.
Az udvaron lévő értékek sincsenek biztonságban.
Kérünk mindenkit, hogy ha idegeneket
látnak kérdezősködni az utcában, azonnal szóljanak szomszédjuknak, a polgárőröknek, a polgármesternek, vagy a körzeti rendőrnek. Persze nem minden érdeklődő tolvaj, de minden tolvaj először
érdeklődő volt!!!
Figyeljünk egymásra is hiszen az áldozatok elsősorban az egyedül élő idősebb
emberek. A szomszéd biztosan tudja,
hogy ki tartozik a családhoz, vagy az
ismeretségi körhöz.
Kömlődön nincs megengedve a házaló
tevékenység az ilyet csak ellenőrzött
körülmények között lehetne végezni, de
a házalók nem kívánják regisztrálni magukat a polgármesteri hivatalban. Tehát
mindenképpen illegális tevékenységet
folytatnak.
Kérünk mindenkit, ha házaló árust lát
azonnal szóljon és mi ellenőrzés alá
vonjuk.
Nemcsak a hatóság feladata, hogy a
rendre ügyeljen, nekünk helybelieknek
lételemünk, hogy biztonságban élhessünk!
Bogáth István polgármester

Bogáth István polgármester:
06-30/604-3188
Balázs Máté körzeti rendőr:
06-70/684-5723
Polgárőrség:
06-30/256-5139

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