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Oroszlányi Járási Hivatal
Cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Telefon: 34/560-610
Fax: 34/560-611
E-mail: hivatal@oroszlany.kemkh.gov.hu
A Törzshivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-17.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Sebességrekorderek
2012 decemberében is szép számmal akadtak megyénkben olyan járművezetők, akik túllépték a megengedett sebességhatárt. A szabályszegőkkel szemben a rendőrség
közigazgatási eljárást indított.
Az M1 autópályán 80 km/h helyett 133 km/h sebességgel
közlekedett egy Mercedes típusú személygépkocsi 2012.
december 2-án. A jármű vezetőjének 60.000 forintot kell
fizetnie.
A 10-es számú főút Dorog belterületi szakaszán vétett a
közúti közlekedés szabályai ellen egy Iveco tehergépkocsi
vezetője 2012. december 28-án, amikor 50 km/h helyett
90 km/h-ás sebességgel közlekedett. A szabályszegésnek
60.000 forint a büntetési tétele.
Tata belterületén lépte túl a megengedetett legnagyobb sebességet egy Audi A4 típusú személygépkocsi vezetője. Ő
2012. december 10-én haladt a megengedettnél nagyobb
sebességgel. 91 km/h-ás sebességnél rögzített képet róla a
traffipax, ott ahol 50 km/h a maximum. Emiatt a jármű
üzemben tartója 60.000 forintról szóló csekket kapott.
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Itt az influenza szezon!
A nemzetközi híradásokban, Amerikában és Európa nyugati, valamint
északi országaiban egyre több influenzaszerű megbetegedésről számolnak be. Magyarországon a megbetegedések halmozódására 2-3 héten
belül számítunk. Influenzára jellemző a tünetek hirtelen megjelenése.
Ezek a tünetek lehetnek: hőemelkedés vagy láz, rossz közérzet, fejfájás,
izomfájdalom, köhögés, torokfájás, légszomj.
Azon jogosultak, akik még nem vették igénybe a védőoltást, a közeledő
influenzajárványra való tekintettel minél hamarabb igényeljék azt a háziorvosukon keresztül.
Jogosult személyek:
- hat hónaposnál idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett
- krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás betegek;
- súlyos elhízás vagy neuromuscularis betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;
- szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget);
- veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
- krónikus máj- és vesebetegek;
- anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;
- gravidák a gesztációs héttől függetlenül;
- azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális időszakára tervezik;
- ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi intézményekben
huzamosabb ideig ápolt személyek;
- tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők (a Reyeszindróma veszélye miatt);
- 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.
- egészségügyi dolgozók
- szociális intézmények dolgozói
Azoknak, akik nem részesülnek a térítésmentes védőoltásból, a folyamatos védettség fenntartása érdekében még mindig érdemes igénybe
venni a gyógyszertárban, háziorvos által felírt, és kiváltható oltóanyagot.
A védőoltás beadásának helyén fájdalom, bőrpír alakulhat ki, és egy két
napig rossz közérzetet okozhat. Láz vagy egyéb súlyosabb tünetek, komoly mellékhatás ritkán fordul elő, és jelentősége elenyésző az influenza
szövődményeihez képest.
Az influenza és szövődményeinek kialakulása ellen a legbiztosabb megelőzés az influenza elleni védőoltás. A járványos időszak előtt beadott
védőoltás csökkenti a megbetegedés előfordulását, enyhíti a tüneteket.
Népegészségügyi Intézet

Új szolgáltatás!
Új szolgáltatást indít ez évtől a KÖMLŐDI HÍRHOZÓ szerkesztősége. A település lakóinak pár
soros, esetleg kis képel hangsúlyozott (nem kereskedelmi!) hirdetéseit ingyenesen jelenítjük meg az
újság oldalain. A lap készítői fenntartják a jogot arra, hogy a meglévő szabad hely függvényében
szerkesszék, alakítsák (a tartalmat nem módosítva) a beérkezett anyagokat!
A megjeleníteni kívánt hirdetéseket (képeket) a következő e-mail címre várjuk:
salamongy@t-email.hu
KÖMLŐDI HÍRHOZÓ • Közéleti és információs havilap • Lapalapító és kiadó: Kömlőd Község Önkormányzata,
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. • Felelős kiadó: Kiss Ferenc polgármester • Főszerkesztő: Salamon Gyöngyi,
e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 370 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket, reflexiókat rövidített formában, szerkesztve közölje.
Ezek az írások nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét. A meg nem rendelt anyagok és hirdetések tartalmáért
a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Anyagokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN: 2062-641X
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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

A kömlődi áldozatokról is megemlékeztek

A doni katasztrófa helyi áldozatai előtt
is lerótták kegyeletüket szombaton délután (január 12-én) Kömlődön, ahol a
református templomban kezdődött a
megemlékezés.
Szemeti Ferenc lelkész idézte fel a II. Világháború magyar szempontból hatalmas áldozatot követelő csatáját, ahol
odaveszett csaknem az egész 2. magyar
hadsereg, s ahol közel 70 ezren meghaltak, további 70 ezren fogságba estek
vagy eltűntek. Mint elmondta: 70 éve
hunytak el a magyar katonák idegen
földön, de nekünk emlékeznünk kell,
fel kell tennünk kérdéseinket, s le kell
vonnunk ennek a katasztrófának minden tanulságát. Miért kiellett oly távol
harcolni a hazától, mi hajtotta oda
őket? Valami rossz politika? Európa
történelmének kényszere? Kérdések,
melyekre talán a legtudósabbak sem
tudják a választ.
- Katasztrófa volt ez, nemzeti katasztrófa, melyről több mint negyven évig
beszélni sem volt szabad – fogalmazott
Szemeti Ferenc.
Ezt követően egy dokumentumfilm
részletet tekintettek meg a jelenlévők,

melyből megismerhették a harcok kezdetének zűrzavarát, a hiányosan, gyengén felszerelt honvéd egységek visszavonulásának és felmorzsolódásának
körülményeit, majd a doni-csata áldozatainak emlékére egy évtizede felállított emlékműnél folytatódott a program.

A Hősök Parkjában Kiss Ferenc polgármester mellett megjelentek a képviselőtestület tagjai, a civil szervezetek képviselői és a falu lakói, akik elhelyezték
a kegyelet koszorúit és mécseseit, miközben megemlékeztek arról a tizenhét
kömlődi katonáról is, akik sohasem
tértek haza a Don-kanyarból.
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Kömlődön történt - 2003-2012. I. rész
Csütörtökön délután sokan gyülekeztek a
Millenniumi parkban, hogy felavassák azt
az emlékhelyet, amely méltóképpen megőrzi Kömlőd katonáinak emlékét az utókor
számára.
Avatóbeszédében Hárskuti Attila alpolgármester idézte fel a történelmi eseményt, s
fontosnak tartotta elmondani, hogy "Ez a
híd jelképesen kösse össze a tisztességesen
és becsületesen gondolkodó, a másik egyéniségét és életét tisztelő embereket úgy,
hogy ez a világégés, borzalom, amiről ez a
kis megemlékezés szól, soha többé ne fordulhasson elő."
Az emlékművet Madari Ferenc polgármester és Hárskuti Attila alpolgármester leplezte le, majd mind a katolikus, mind a református egyház megáldotta. Ezt követően a
meghívott vendégek, a helyi civil szervezetek és a község lakói elhelyezték az emlékezés virágait, koszorúit.
2003. 10. 30.
Elmarad Kömlődön a hagyományos augusztus eleji falunap, ugyanis az önkormányzat rendkívül nehéz anyagi helyzetében nem tudja felvállalni a felmerülő
költségeket. Erről és a helyi intézmények
fenntartásával kapcsolatos gondokról is
nyilatkozott Madari Ferenc polgármester.
Igaz a hír, hogy anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé a falunap megtartását. Úgy is
fogalmazhatnék, tökéletesen üres a kassza.
Iskolánk jelenleg zárva tart, de a nyári szünetben elkészülnek a legszükségesebb karbantartások, illetve az egészségügyi meszelés.
2004.07.16.
Kömlődön önkormányzati és magántulajdonú építési telkek kialakításáról döntöttek. Madari Ferenc tájékoztatása szerint a
több mint harminc közművesített telek –
melyek közül hat már elkelt - 800 négyzetméter körüli nagyságú, és 1250 forintos
bruttó négyzetméter áron lehet őket megvásárolni, két éves beépítési kötelezettséggel.
2005. 04. 07.
Ünnepség keretében értékelték az elmúlt
évet pénteken a kömlődi Polgárőr Egyesület
tagjai, akik büszkék arra, hogy több mint
ezer szolgálati órát teljesítettek 2005-ben
településükön. Madari Ferenc polgármester
köszöntötte a megjelenteket, többek között
Marencsák Lászlót az egyesület elnökét és
Schvarcz Istvánt az oroszlányi rendőrkapitányság
közrendvédelmi
előadóját.
Marencsák László évértékelő beszámolójában elmondta, hogy céljaik között a közbiztonság erősítése mellett kiemelt szerepet
kapott tevékenységük népszerűsítése a lakosság körében, illetve a környező településeken működő polgárőrökkel való szorosabb együttműködés kialakítása.
2006.02.10.

Mintaértékű megállapodás aláírására került sor az elmúlt hétvégén Kömlődön,
ahol két település képviselő-testülete tartotta ünnepi ülését. A történet az elmúlt év
októberében kezdődött, amikor megalakult
az oroszlányi többcélú kistérségi társulás.
A résztvevő települések képviselői (Bokod,
Dad, Kömlőd, Kecskéd, Oroszlány és
Szákszend) akkor többek mellett megállapodtak arról is, hogy közös intézményfenntartó mikrotársulásokat hoznak létre.
Bokod, Dad és Szákszend esetében ez a mai
napig nem valósult meg, de Kecskéd és
Kömlőd önkormányzata között már a
szervezet megalakulásakor elvi egyezség
született. A társulás munkaszervezetének
és Dér Gusztáv közoktatási szakértőnek a
támogatásával az elmúlt hónapokban megtörténtek az egyeztetések, és kialakult az a
működési forma, melynek lényege, hogy a
kecskédi iskola lesz az intézményi központ,
míg a kömlődi iskola tagiskolaként működik szeptembertől.
2006.04.30.
Pénteken délután megtelt a Kömlődi református templom, ahol hálaadó istentisztelettel vette kezdetét az új foglalkoztató átadási ünnepsége. Dr. Márkus Mihály
püspök igehirdetését követően Szemeti Ferenc helyi lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd röviden összefoglalta a foglalkoztató megvalósításának állomásait. A
projektet Bogáth István az egyházközség
gondnoka ismertette, akit Kiss Ferenc polgármester emlékplakettel jutalmazott azért
a munkáért, amit a település és az új intézmény
átadása
érdekében
végzett.
2006.11.03.
November elején avatták fel Kömlődön azt
az új intézményt, melyben a középsúlyos
értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek foglalkoztatását biztosítják. Az egykori iskolaépületet a református egyház igényelte
vissza, majd rendbetétele érdekében pályázatot nyújtottak be, aminek eredményeképpen a 115 millió forintos teljes rekonstrukcióhoz közel nyolcvanmilliós EU-s
forrást sikerült szerezni. Az állam 20 millióval, míg azt egyházközség 16,3 millióval
járult hozzá a költségekhez. Az építkezés
2005 nyarán indult meg, ami a kedvezőtlen
időjárás, és egyéb nem várt problémák miatt egy évet késett. Azonban mégsem indulhatott meg a munka a korszerűen felszerelt intézményben, mivel az átadást
követő éjszakán egy hibás sarokszelep törését követően sok ezer liter víz árasztotta el
az épületet, meghiúsítva ezzel a tervezett
nyitást. Bár még most is folynak a mintegy négymilliós kár helyreállítási munkái,
december első napjától már fogadják a gondozottakat.
2006.12.01.

Első alkalommal találkoztak szombaton a
kömlődi borbarátok, hogy felmérjék, a helyi szőlősgazdák milyen nedűket készítenek, érdemes-e borversenyeket rendezni a
jövőben a településen. Mindezt Hárskuti
Attila, a rendező Kömlődért Baráti Társaság elnöke mondta köszöntőjében, s a kérdés eldöntésére a maguk közül választott
bírálók mellett felkérték Tényi Sándor neves borszakértőt, a Zsigmond király borlovagrend tagját. Kilenc gazda húsz borát
kóstolgatták a jelenlévők a jó hangulatú
összejövetelen, amin megjelent Kiss Ferenc
polgármester is, és kiderült, hogy a hagyományteremtő szándékkal szervezett eseménynek lesz folytatása, hiszen szabályos
verseny esetén többen arany, illetve bronz
minősítést kaptak volna. Mint Tényi Sándor elmondta, jövőre nyugodtan meghirdethetik a versenyt, mert átlagon felüli volt
a minták minősége, ami jelzi, értő kezek
gondozzák a szőlőt Kömlődön.
2007.01.21.
Félelmetes játékerőt képviselt a kömlődi
labdarúgó klub a hatvanas-hetvenes években, de ez a nimbusz mára jócskán megkopott – köszöntötte a megjelenteket szombaton Hárskuti Attila a Kömlődért Baráti
Társaság elnöke, a közösségi összefogással
felépített sportöltöző avatási ünnepségén.
Mózes János a Kömlőd Községi Sportklub
elnöke és Daróczi Sándor szakosztályvezető egy évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy a
romos épületet újítsák fel. A munkák során
betonkoszorút készítettek, tetőt ácsoltak,
burkoltak és festettek, kiszintezték és újrafüvesítették a pályát. A mintegy 2,5 millió
forint értékű munkát nem segítette sem
pályázati, sem önkormányzati forrás, kizárólag néhány vállalkozó támogatta az építkezést.
2007.08.19.
Közel félmillió forintos adakozásból újultak meg a közelmúltban a kömlődi református templom tornyának ablakai – tájékoztatott Bogáth István az egyházközség
világi gondnoka. A több mint száz éves
épület felújítása azonban a közösség reményei szerint folytatódik, ugyanis pályázatot nyújtottak be a Norvég Alap forrásainak elnyerésére. Amennyiben ez a projektjük
révbe ér – mondja Bogáth István -, úgy
nem csak a templom, hanem a parókia teljes rekonstrukcióját is meg tudnák valósítani, ahol az Egyházmegyei Múzeumot és
a Helytörténeti Múzeumot szeretnék kialakítani.
2007.11.15.
Az elmúlt 9 év eseményeinek részletes történetét a www.komlod.hu weboldalon olvashatja el.
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Programot hirdettek Negyedik helyről kezdi a
tavaszi szezont a csapat
a barátok
Érdekesen hullámzott a helyi
labdarúgók teljesítménye a
2012/2013-as bajnokság őszi
szezonjában a megye III-ban:
Volt mikor nagyon kikaptak, s
volt bőven olyan meccs is, amikor 4-5, sőt, 8 góllal nyertek.

Kiss Ferenc polgármester mellett László Kálmán, Szákszend településvezetője is jelen volt meghívottként a Kömlődért Baráti
Társaság évadnyitó ülésén, ahol szó volt többek között a két
település közös hivatalának felállításáról is.
Mint arról már beszámoltunk, a két község egyikének lélekszáma sem éri el a 2 ezer főt, így a vonatkozó törvény alapján
önálló hivatalt nem tarthat fenn. A kömlődi testület november
végén határozott úgy, hogy Szákszendhez fordul kezdeményezésével. Ezt követően az ottani döntéshozók egybehangzóan kinyilvánították, hogy a 2013. január 1-jén hatályba lépett
vonatkozó törvény alapján közös önkormányzati hivatalt kívánnak működtetni, s László Kálmán polgármestert felhatalmazzák a tárgyalások folytatására. Hartmann Imre alpolgármester akkor így fogalmazott: „egészséges házasság” jöhet
létre. Január 22-én a szákszendi grémium elfogadta a megállapodás tervezetét és az intézkedési tervet, míg Kömlődön 28án hagyták ezeket jóvá a képviselők. Az évnyitó összejövetelen
Madari Ferenc elnöke ismertette azokat a közeli eseményeket,
melyekre kiemelt gondossággal készül a társaság. Ezek közül
is kiemelkedik az Anyák napi ünnepség. Mint emlékezetes,
ezen tavaly a baráti társaság tagjai adtak elő versekkel, dalokkal színesített műsort – telt házzal és hatalmas sikerrel. Idén
pedig újabb meglepetésekkel készülnek a község édesanyáinak
köszöntésére.
A program során egy meglepetés is várt a jelenlévőkre:
Sternhardt Mihály saját költeményeinek előadásával szórakoztatta a „barátokat”.

Tisztelt lakosság!
Tájékoztatjuk Kömlőd lakosságát, hogy az Oroszlányi Járási Hivatal ügysegédi feladatokat ellátó
kollégája, Hollósiné Nagy
Edit hétfőnként 8-12 óra
között, első alkalommal
2013. január 28-án tart kihelyezett ügyfélfogadást az
önkormányzat helyiségében.
dr. Séfer Erika
járási hivatalvezető

A tavaly augusztusi premieren
rögtön kaptak egy 7-est az Erőmű együttesétől, majd 3:0-ra
verték a Császárt. Ezt követően
ismét kikaptak a Dadtól, s ez így
ment tovább. Négy góllal verték
a Tárkányt, öttel a Szendi SE-t,
nyolccal a Bakonysárkányt és
hattal a Szák SE-t. Mindeközben
nyolcat kaptak a Mocsától, ötöt
a Bakonyszombathelytől.
Összességében azonban nincs
mit szégyenkezniük a kömlődi
labdarúgóknak, hiszen a szezont az előkelő 4. helyen zárták

28 ponttal, a 15 csapatos bajnokságban, 4 ponttal megelőzve
a mögöttük lévő Tárkányt.
Hastó Zoltán egyesületi elnök a
felemás szerepléssel kapcsolatban annak a véleményének adott
hangot, hogy az együttes – sajnos – nem minden esetben tudott legerősebb felállásában pályára lépni. Ennek okai között a
sárga lapok és az eltiltások szerepelnek fő hangsúllyal, s bizony nem egy alkalommal az
ifikből kellett feltölteni a csapatot. Mint elmondta, bízik abban,
hogy a Csaba Miklós tréner vezette labdarúgók a tavaszi szezonban kiegyensúlyozottabban
hozzák az eredményeket, s ha ez
így történik, akkor akár dobogós helyen is végezhet a
Kömlőd.

Kedves lányok, asszonyok!
Március 8-án szeretném ismét megrendezni a kézműves
kiállítást! Várom az új, saját kezűleg készített használati,
vagy dekorációs tárgyakat február 25-én és 28-án a
könyvtárba. Játékos vetélkedő most is lesz a kiállítás megnyitója után!
Kovács Mihályné, könyvtáros

A labdarúgócsapat őszi eredményei

