Tömörd község napjainkban
Tömörd a NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ, azon belül is a Répce menti Kistérség egyik
szép települése. Bük- Kıszeg- Szombathely földrajzi háromszög közepén található.
A község lakóinak száma napjainkban 280 fı, de volt már 731 fı is a történeti források szerint
pl. 1890-ben. Az itt élık 60%-a 40 év alatti, s számottevı a nyugdíjasok létszáma is. Óvodás
és általános iskolás korú gyermekeink Csepregbe és Szombathelyre járnak, középiskolásaink
a megyeközpontban, Csepregen,Bükön, Kıszegen és Gyırben tanulnak Büszkék vagyunk
fıiskolásainkra és egyetemistáinkra is.
Jegyzıségünk a szomszédos városban van. Házi orvosunk, gyermekorvosunk rendszeresen
rendel, hetente egyszer, innen járnak át.
Önálló plébánosunk nincs, a salköveskúti plébános úr látja el a hívek szolgálatát.
2002 óta irányítom Tömörd életét a képviselıtestület tagjaival. Több kitőzött célunkat is
sikerült megvalósítanunk. Szépült községünk az elmúlt 4 évben. A hozzánk látogatók szerint
romantikus, csendes a mi községünk.
Településünkön vezet át az országos Kék Túra útvonala, ezért fontos számunkra az
idegenforgalom. A kirándulók tájékozódását az egységes útjelzı tábláink illetve a buszvárónál
található falutérkép segítik, fáradalmaikat pedig a padokon pihenhetik ki. Pályázati pénzbıl
most készül a vendégházunk, amelyben szálláshelyeket szeretnénk kialakítani. Kirándulási cél
lehet a falunk határában található madárvárta látogatása. Szeretnénk kapcsolódni a csepregi
szılıhegytıl induló kerékpárúthoz is.
Az Európai Uniós csatlakozásunk emlékére a buszfordulóban emlékmővet avattunk.
Felújítottuk a faluházat, a mellette lévı játszóteret minden évben bıvítjük modern
fajátékokkal. A házban 4 számítógép segítségével lehet az eMagyarország - rendszerhez
csatlakozni. Jó a gépek kihasználtsága! Sokan élnek az internetezési lehetıséggel. Újból várja
olvasóit a könyvtárunk. İsztıl-tavaszig ismeretterjesztı elıadásokat szervezünk. Adventben
karácsonyi égısor díszíti utcáinkat. Évente rendezünk Falu-, Gyermek-, Anyák- és Idısek
napját. A farsangi bálon szülık és gyerekek egyaránt jelmezt öltenek. A bevételekbıl nyáron
közös kirándulást szervezünk. A fiatalokkal jártunk a Dunakanyarban, a Balatonon,
Zalaegerszegen az Akva parkban, az idısebbek pedig Máriazellbe látogattak el.
A temetıben elkészült a kerítés, a harangláb, elıtetıvel bıvítettük és felújítottuk a ravatalozót
korunknak megfelelıen. Segítettük a plébánialak korszerősítését. Az egyháztól megvásároltuk
a volt posta- és polgármesteri hivatal épületét, hasznosítása még megbeszélés tárgya.
A szociális rendszerünk is mőködik: az idıseknek, betegeknek ebédet szállítanak a csepregi
gondozási központból. A gyermekes családok részére beiskolázási támogatást adunk évente.
Kilenc építési telket alakítatunk ki, mivel a külföldiek és a betelepülık a már meglévıket
megvásárolták.

Anyagi lehetıségeink szőkösek, ezért valamennyien a képviselıtársaimmal társadalmi
megbízatásban végezzük önkormányzati feladatainkat.
A fejlesztésekre pályázunk! Így sikerült portalanítanunk az Ady utcát. Csatlakoztunk az ÍrottKı Ereje Leader Akciócsoport projektjéhez. Létrehoztuk a Tömörd községért - alapítványt.
Sajnos megszőnt a postánk, s mint a többi kis faluban nálunk is mindennap megfordul a
mobilposta. Több éve vegyes bolt sem mőködik községünkben, de folyamatban van egy
kisbolt-kávézó létrehozása.
Megoldandó problémánk továbbra is a csatornahálózat kiépítése. Társak és anyagi támogatás
hiányában erre még nincs lehetıségünk.
A nehézségek ellenére egyre szebb lesz és barátságosabb községünk. Szeretünk itt élni, s ha el
is szólít sokakat a munkahelyük, ide jó hazatérni!
Tömörd, 2006.09.26.

Kollarits Gábor
Polgármester

Ui:

Az itt leírt tervezett fejlesztések a csatorna hálózat kivételével elkészültek.
Megvalósult a szélessávú internet hozzáférés is a községben, bár az további bıvítésre
szorul.
A volt posta- és polgármesteri hivatal épület további hasznosításáról a következı
idıszakban döntenek.
Tömörd, 2009-08-15

