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A kömlődi polgárőrökre csakúgy, mint
annyiszor most is lehet számítani.
A veszélyhelyzet idején újabb feladatmegoldásra vállalkoztak, most éppen a
kömlődi autóbuszmegállókat fertőtlenítik. A szakemberek által ajánlott 0,1 %os Hypós, fertőtlenítőszeres oldattal a
közintézmények előterét, valamint a
működő vegyesboltok emberek által
használt területeit szintén lepermetezik.
Bízunk benne, hogy e megelőzési céllal
végzett munka hozzájárul ahhoz, hogy
a járványveszélyt csökkenteni tudjuk.

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett
pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal
ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára"
vagy "viselkedési rendellenesség" miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Helyzetkép a vírusról Kömlődön:
Tudomásom szerint egy igazolt
COVID19 pozitív személy van jelenleg a faluban, egy nővér kollégánk,
aki kétséget kizáróan munkahelyén,
szolgálat közben kapta el a fertőzést
és aki jelenleg otthonában, karantén
alá vonva lábadozik.
Számos tesztet végeztettünk az elmúlt
napokban lázas megbetegedések miatt
illetve azért, mert voltak akik igazolt
COVID19 fertőzött személlyel érintkeztek. Ezek a tesztek eddig szerencsére nem mutattak fetőzést. Ennek
ellenére az érintettek karanténba kerültek, így a kertjüket nem hagyhatják
el két héten keresztül...
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy nagyon ritka eset, hogy valaki
megbetegedjen a nélkül, hogy tudna
arról, hogy érintkezett igazoltan
COVID19 pozitív személlyel. Ezzel
együtt fontos az éberség, az igazi járványt a faluban csak így előzhetjük
meg.

Kérem, hogy ha valaki gyanús tüneteket észlel magán: 38C feletti lázat,
köhögést, légszomjat, az íz / szag
érzés egyértelmű zavarát, szörnyű
fejfájást, végtagfájdalmat, fáradékonyságot, vagy egyéb szokatlan tünetet, akkor TELEFONON vegye fel
a kapcsolatot velem, hogy eldöntsük,
szükség van-e tesztelésre.
Bármilyen gyanús tünet esetén érdemes elkülönülni a többi embertől beleértve az egy háztartásban élőket is,
hogy a fertőzést ne adjuk tovább.
Továbbra is fontos a távolságtartás és
hogy aki teheti maradjon otthon
Köszönöm mindenkinek az együttműködést, a türelmet és a megértést!
Lobmayer Péter
06-70/528-9212
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Még éljük a különleges jogrend, azaz a
veszélyhelyzet napjait, viszont a természet egyértelműen jelzi, hogy itt a tavasz, itt van a kerti munkák ideje.
Kömlődön megszokott volt már évek
óta, hogy az önkormányzat meghirdeti
a palántajegy akcióját. A mozgalom
jelszava a MŰVELD A KERTED
TERMELD MAGAD mára már fogalom lett.
2020 tavaszán az élet közbeszólt és
veszélybe került a palántaakció is. A
képviselő –testület nem hozhat döntéseket, mert az most a polgármester hatásköre.
Nem azon gondolkodtam folytassuk-e
az akciót, hanem a lebonyolításon.
Idén úgy döntöttem, nem csak azok
kaphatnak palántajegyet, akik állandó
kömlődi lakosok, hanem egységesen
minden kömlődi ház lakója egy darab
jegyet kaphat.

Az elmúlt időszakban a település területén számos fát kivágattunk, mert azok
már nagyon veszélyesek voltak. Erdész
szakember segítségét kérve felmérettük
a legsürgősebben kivágandó fákat,
majd vállalkozót megbízva elvégeztettünk a munkát.
Ennek során a Rendezvény tér melletti
területen jelentős mennyiségű kivágott
fa került felhalmozásra. Ezek a fák vékony, vastag mindenféle méretű szabadon elvihetők. Akinek tehát szüksége
van tűzifára az most teljesen ingyenesen elviheti.
A nagyobb méretű fák szállító eszközre
rakásánál segíteni tudunk, csupán szállító eszközről kell mindenkinek gondoskodni. A helyszínen feldolgozható
fák is korlátozás nélkül, amíg a készlet
tart elvihetők. A fák eredeti helyén az
ott maradt vékonyabb ágak is gyűjthetők.
Bogáth István polgármester

2020. május

Minden kömlődi házhoz eljuttatunk egy
darab utalványt amely 2000 Ft értékű
palánta megvásárlására jogosít.
Lehet az zöldség és virágpalánta is.

A kérésem az, hogy tartsák be a mindenkori törvényi szabályozást arra vonatkozóan, hogyan lehet a vásárlásokat
általában lebonyolítani.
Függetlenül attól milyen könnyítéseket
vezetnek be a kertészetekbe csak egy
ember menjen és minden esetben viseljen szájmaszkot. Kérem tartsák be a
tulajdonosok által megkívánt előírásokat is, pl. a kétméteres egymásközti
távolságot.
Bízom abban, mire a palánták felnőnek
és arról termést szedhető, addigra már a
járvány is csak rossz emlék lesz.
De ugye az élet nem áll meg a természet hív, most kell az ilyen munkákat
elvégezni.
Ehhez kívánok mindenkinek jó
egészséget!

Beváltható a Sasvári és a Téczeli kertészetben június 10-ig.

Bogáth István polgármester
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Talán nem mondok újat; mindenkit
megviselnek ezek a hetek, hónapok.
Igyekszünk fegyelmezettek lenni, feleslegesen nem hagyjuk el otthonainkat. A különösen veszélyeztetett korosztály pedig csak akkor merészkedik
ki, ha halaszthatatlan a dolga. A legborzasztóbb most a bizonytalanság,
hogy mikor lesz vége, és ha vége is
lesz biztonságban leszünk-e, vagy már
sosem jön vissza az az élet, amit eddig
„szabadon” élhettünk? Ezernyi kérdés,
amire remélhetőleg majd az idő meghozza a választ. Most csak annyit tehetünk, hogy továbbra is betartjuk az
óvintézkedéseket, ha kilépünk otthonainkból felvesszük a maszkot, fertőtlenítjük kezünket, és ha hazaértünk – és
napjában többször - mindenek elé helyezzük a kézmosást. Kömlőd község
is, mint oly sok település, összefogott,
hogy a hiánycikknek számító, ámde
ajánlottan hordandó maszkokhoz hozzásegítse a lakosságot. Burián Juditban
a Hegyháti tagintézmény dolgozójában
merült fel az ötlet, hogy szívesen varrnának saját készítésű maszkokat kollégáival. A gondolatot tett követte, megkereste Bogáth Istvánt, a község polgármesterét, aki természetesen örömmel fogadta a kezdeményezést és biztosította a maszkokhoz szükséges
anyagokat az önkormányzat költségén.
Rövidesen megkezdődhetett a szorgos
asszonyok keze munkája révén a
„gyártás”, ahol az előkészítésében és
az utómunkákban serénykedett Máté
Mónika, Kriskóné Kovács Viktória és
Milek Zsuzsanna, majd Bródáné Burián Judit, Buborék Rita, Simoncsik Mihályné ügyes keze alatt megállás nélkül zakatolhatott a varrógép és készülhettek a maszkok, szám szerint 600
darab, melyek már kiosztásra kerültek,
hogy minél nagyobb biztonságban legyenek Önök, Kömlőd lakói. Köszönet
ezért az ötletadónak, és mindazoknak,
akik részt vállaltak a munkálatokban, a
megvalósításban, köszönet Molnár
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Gábornak, aki az igénybevett varrógépeket javította, beállította. Igaz a község minden egyes lakójának nem tudták biztosítani ezt a védőfelszerelést,
de talán mintának, inspirációnak is jó,
hogy aztán sok ügyes háziasszony,
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fiatal nekiálljon és varrjon a családnak.
A kiosztott maszkok moshatók, fertőtleníthetők, vasalhatók. Kérjük, hogy
használat után tegyék ezt meg, és mindenképpen viseljék, ha boltba, utcára
mennek, ha tömegközlekedésre szállnak, mert a vírus természete olyan,
hogy lappanghat olyanokban is, akik
teljesen tünetmentesek, és akik pl. szájmaszk használata nélkül egy köhögéssel, tüsszentéssel sok-sok embert megfertőzhetnek úgy, hogy nem is tudnak
róla. Vigyázzanak magukra, és legyenek felelősségteljesek egymással szemben a maszk viselésével is! Legyenek
türelmesek és találják meg azt az örömöt még ebben a nehéz helyzetben is,
amit a Tavasz, a természet újjáéledése
adhat számunkra. Bogáth István köszönetét is tolmácsolva, Jó egészséget!
Varga Katalin

A kép illusztráció
Kömlődön is megszervezésre került a
veszélyhelyzetre alkalmazott tevékenységek sora.
Nagyon fontos intézkedés, hogy az
időseknek az ebédkiszállítást folyamatosan biztosítja a z önkormányzat.
Azzal a kiegészítéssel, hogy az ételt
nem éthordóban viszik a házakhoz,
hanem kiadagolva, egyedi dobozokban. Ennek jelentős költségvonzata
van, melyet a polgármesteri döntés
értelmében az önkormányzat fizet. A
kiszállítást a tanyagondnok és egy
önkormányzati dolgozó végzi.
Az óvodás gyerekeknek is egyedi csomagolásban házhoz szállítják az ebédet. A kicsik ebédjét a két dajka szállítja házhoz, míg a Parnak pusztai gyerekek ebédjét a tanyagondnok szállítja.
Megszervezésre került az idősekkel
való kapcsolattartás. Az egyedül álló

idős embereket az önkormányzat egy
munkatársa naponta, kétnaponta telefonon felhívja és egyeztet velük felmérve igényeiket. A szükséges bevásárlásokat a tanyagondnok segítségével megszerveztük.
A szolgáltatás folyamatosan igénybe
vehető, szükség esetén kérjük hívják a
06-30/256-5139 telefonszámot.
Az önkormányzat munkatársa készséggel segít mindenkinek.
Sajnos van már Kömlődön is akinek
karanténban kell lennie a vírus miatt.
Velük is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és igény esetén elintézzük
ügyes-bajos dolgaikat.
Kérjük bizalommal forduljanak az
ismert telefonszámon az önkormányzathoz, biztosan segítünk!
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Home office … Mit is jelent a szó?
Dolgozószoba? Lakásiroda? Otthondolgozás? Mindegy is, a lényeg, hogy
mostanában az angol megfelelőjével is
nagyon sokan meg kellett, hogy ismerkedjenek, hiszen egy láthatatlan mikro
miliméternyi vírus képes volt térdre
kényszeríteni egy egész világot. Sok
munkahely megszűnt sajnos, sokan
találtak ki a fennmaradáshoz valami
okos megoldást, hiszen a home office
nem megoldható csak az un. irodai
munkában, és ott sem mindig zökkenőmentes, mert nem mindig egyértelműen
kivitelezhető a távmunka. A vírusveszély „beköszöntekor” és a vészhelyzet
kihirdetése idejében Kömlőd Község
Polgármesteri Hivatala is úgy döntött,
hogy dolgozóik védelme érdekében
bevezeti az otthonról dolgozás lehetőségét. Nem volt egyszerű a megvalósítás. A gépeket, a munkához szorosan
hozzátartozó eszközöket, haza kellett
telepíteni, be kellett azokat üzemelni,
Otthon ki kellett alakítani egy helyet,
egy rendszert a napi munkához, és még
így sem lehet teljesen kizárni azt, hogy
néha-néha ne kelljen bemenni a hivatalba személyesen a dolgozóknak; segélyezetteknek, dolgozóknak fizetni
kell, házasságot is szeretnének kötni az
emberek még ebben az időben is, amire
már volt példa az elmúlt hetekben, leveleket kell feladni, Önök részére ki
kell hordani az értesítéseket, közérdekű
információkat. Az élet nem állhat meg
még ebben a helyzetben sem. Arról
nem beszélve, hogy a Polgármester
felel vészhelyzetben minden gondért,
problémáért, ami a falut érinti, és ami
igen nagy felelősség. Sok-sok dologgal
kapcsolatban intézkedni kell akár személyesen is, és ugye ezeket természetesen nem lehet csak otthonról megoldani. A pár éve bevezetett online, elektronikus ügyintézés a hivatalok között
persze megkönnyíti a helyzetet, hiszen
a kapcsolattartást lehetővé teszi.
Ugyancsak rendelkezik minden hivatali
dolgozó e-mail címmel, telefonnal, így
Önök is kapcsolatban léphetnek mindegyikükkel úgy is, hogy a személyes
találkozás ki van zárva (az elérhetőségeket külön közöljük). Persze előre
egyeztetett időpont alapján a személyes
találkozás sem kizárt az ügyfelekkel.
Mégis újdonság és szokatlan ez a jelenlegi helyzet a hivatali dolgozók számára. Először a felszabadító érzés, hogy
saját magad oszthatod be az időd, nincs
kontroll szorosan, nem kell utazni a
munkahelyre, oldottabb az ember, kevesebb a stressz. Persze feltétlen tudni
kell, hogy az otthonról dolgozás sem
láblógatás és szabadság. A feladatok, a
határidős munkák, a jelentések, iktatás,
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levelezés (a Kömlődi Hírhozó következő száma), stb. mind-mind meg kell,
hogy legyen időre. Kialakítani sem
mindig egyszerű egy otthoni nyugodt
körülményt. Aki egyedülálló, annak
egyszerűbb, - bár ezekben a hetekben
talán azok élik meg legnehezebben a
home office érzést, mert elvesznek az
emberi személyes kontaktusok, beszélgetések, - ott ahol már férj, feleség, társ
van kissé bonyolultabb a napi munkavégzés, mert el kell határolni a magánéletet a munkától, de felnőttek, megértik a lényegét. Viszont ott, - és van
ilyen kolléganőnk is -, akinek három
gyermeke van, tehát egy öttagú családot kell navigálnia úgy, hogy még otthon van a munkahelye is, bizony okoz
némi logisztikai feladatot. Három iskolás gyerek a mai online oktatásban sem
egyszerű, kiváltképp úgy nem, hogy
van egy kisiskolás egy középiskolás és
egy érettségi előtt álló gyermek, és a
férjről sem feledkezhet meg … Itt bizony megtartani az egyensúlyt munka
és család között, hogy mindennek és
mindenkinek megfeleljen, senki ne
szenvedjen hiányt és a feladatokat becsületesen teljesítse, hát nem lehet egyszerű. Furcsa ez a kialakult helyzet
mindannyiunk számára azért is, mert
ilyen még nem volt az életünkben. A
napi rutin hiányzik, (amit ajánlanak a
szakemberek, hogy ezt az otthoni munkánál is kövessük, persze nem ennyire
egyszerű betartani). Eddigi életünkben
reggel felkeltünk, időre elkészültünk,
felöltöztünk csinibe, mert időre menni
kellett a munkahelyre, ahol aztán 6-7
ember 8 órán keresztül együtt volt a
kollégákkal. Így kialakult egy második
család, amiben alkalmazkodni kell egymáshoz, feladatokat kell ellátni, meg
kell felelni minden pillanatban, elvégezni a ránk szabott munkákat, mert
azért vagyunk ott. Arról nem beszélve,
hogy a kollegalitás, az emberi kapcsolatok, a beszélgetések, a közös étkezések is fontosak, és ez az otthonról dolgozásnál lekorlátozódik csak a telefonra, vagy a virtuális üzenetekre, ez jelenti az „élő” kapcsolattartást egymással. Érdekes ez az élethelyzet és nem
tudni, hogy mit hoz a jövő? Bizonyára
sok munkahely el fog gondolkodni az
otthondolgozás továbbfejlesztett változatán, hiszen részben jól jár mindkét
fél, mert nem kell egyrészt utazni a
dolgozónak, másrészt a munkahelyen
sem kell annyi rezsit fizetni, mert nincs
dolgozó jelen fizikálisan. Személy szerint, - és kollégáim szerint is -, úgy
gondolom, ennek egyáltalán nem örülnénk, azért sem, mert személytelenné
válnának a mindennapok, hiszen a közösségi élet kell az embernek, a szemé-
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lyes kapcsolatok mindennél fontosabbak. Mindenki felelősségteljes, nyilván
így is elvégzi a rászabott feladatot,
hogy otthonról teszi azt, de az emberi
„érintkezés”, az Önökkel, a lakossággal, ügyfelekkel való napi kontaktus,
akár csak egy „hogy vagy?” kérdés
erejéig, nagyon-nagyon hiányzik. Remélhetőleg nem ez lesz a jövő, mert ha
így kivitelezhető is lenne a munkavégzés, a személyes kapcsolatokat semmilyen otthondolgozással nem lehet kiváltani!
Varga Katalin
Tisztelt Ügyfelek,
Tisztelt Kömlődiek!
Mivel a Hivatal a koronavírusra való
tekintettel személyesen csak kivételes
esetben áll rendelkezésre ügyfeleink
számára, ezért közöljük a hivatali dolgozók elérhetőségeit. Halaszthatatlan,
csak személyes ügyintézést igénylő
esetekben, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehetséges a találkozás.
Természetesen e-mailben, telefonon
készséggel állunk rendelkezésükre napközben. Megértésüket köszönjük!
e-mail címek:
Polgármester
Bogáth István:
polgarmester@komlod.hu
telefon: 30/604-3188
Aljegyző
Schvarczné Stieber Rita
jegyzo@komlod.hu
telefon: 30/256-5434
Pénztár
Fülöp Sándorné
hivatal@komlod.hu
telefon: 30/258-1009
Gazdálkodás
Pálvölgyi Ferencné:
palvolgyine@komlod.hu
telefon: 30/258-1711
Adóügy, lakcím
Bartusné Fitos Krisztina
ado@komlod.hu
telefon: 30/258-0656
Diák és szociális étkezés, helyi újság:
Varga Katalin
varga.katalin@komlod.hu
telefon: 30/283-6098

