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Állatok világnapja
Az állatok világnapja alkalmából, immár hagyomány, hogy
a Musztáng lovasudvarba látogatunk, ahol a lovakon kívül
nagyon sok állattal találkozhatunk, ismerkedhetünk meg
– számolt be az eseményről a Gézengúz óvoda pedagógusa,
Makkné Bóka Tünde.
A kutyus már a kapuban várta a simogató gyerekeket, és a
cicákkal együtt élvezték a kényeztetést. Beljebb kerülve találkoztunk pulykákkal, kacsákkal, pávákkal, simogathattunk kis galambokat. A kecskéknek, birkáknak, báránykáknak friss csemegét vittünk: almát, sárgarépát. A bátrabbak
kézből etették őket. Nagy élmény volt látni, amint Józsi bácsi megfejte a kecskét: "Így készül az igazi tej" felkiáltással.
De a legnagyobb örömöt a kisállatok között, a nemrég született kiscsikó simogatása jelentette.
Az állatsimogatás után már mindenki izgatottan várta,

Társastánc

"Állítólag tánc nélkül is egész jól meg lehet lenni. Előfordult már, hogy fiatalok több hónapot töltöttek el úgy,
hogy semmiféle bálon nem vettek részt, mégsem érte
őket testi vagy szellemi károsodás; de ha egyszer hozzájutnak, ha egyszer egy kicsit is érezték a gyors mozgás
örömét, bizony lomha népség, ha nem kívánja folytatni."
Jane Austen
Én jó szívvel kívánom ezt mindenkinek: legalább egyszer
érezze a tánc örömét, úgy igazán. A tánc művészet és
szépség, önkifejezés és társasági időtöltés, sport, kikapcsolódás, baráti közösségek szerveződésének különleges
színtere.
Várjuk a táncolni vágyókat csapatunkba. Külön táncórán vehetnek részt a teljesen kezdők és a tánctudással
rendelkezők.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk a Kultúrházban péntekenként 18 órától. Új kezdő csoportunk 2014. november
7-én indul.
Érdeklődni, jelentkezni lehet:
Madari Éva 06-30/758-6638

hogy lóhátra ülhessen. Durcás és Tündi felnyergelve, indulásra készen várta a kis lovasokat, és persze mindenki bátran megülte a lovat. Még az óvónénik, dajkanénik is.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délelőttön, köszönjük
a lehetőséget és az élményt a Musztáng lovasudvarnak!

Búcsú az óvodától
Negyvenévi kimagasló színvonalú és példaértékű szakmai
pályafutása után, nyugdíjazása alkalmából búcsúzott az
önkormányzat nevében Kiss Ferenc leköszönő polgármester
és Furákné Mózes Lilla óvodavezető Mosonyi Károlynétól
(Gabikától), akit a szülői választmány képviselői, valamint
közvetlen munkatársai is köszöntöttek.
A meghitt hangulatú eseményen az ünnepelt a Pedagógiai
Szolgálati Emlékérmet vehette át.
Mosonyi Károlyné 1974-ben kezdte pedagógiai munkáját
Kömlődön, és ezért a kis közösségért dolgozott egészen
mostanáig.
1977-1995 között szeretett intézményében, óvodapedagógusként, óvodavezetőként tevékenykedett. Az ezt követő
években az óvoda átszervezése és fenntartói változásai idején is mindvégig itt végezte magas színvonalú pedagógiai
munkáját.
-MBT-
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Letették esküjüket a képviselők

Szemeti Ferenc alpolgármester, Divos Ágost, Borbély Ferenc, Bogáth István polgármester, Csonka Alexandra,
Dörömbözy Piroska, Hastó Zoltán
A Művelődési és Faluházban tartotta alakuló ülését, s
tette le esküjét Kömlőd új képviselő-testülete, valamint
Bogáth István polgármester.
Kömlődön a 860 választópolgár közül 566-an éltek
szavazati jogukkal október 12-én, s a polgármester
választás során csupán egyetlen szavazólap bizonyult
érvénytelennek. A három jelölt közül Bogáth István
kapta a legtöbb, 403 voksot.
A kömlődi választópolgárok 15 képviselő-jelölt közül
választhattak, végül Csonka Alexandra, Hastó Zoltán,

Borbély Ferenc, Divos Ágost, Dörömbözy Piroska és
Szemeti Ferenc szerezte meg a legtöbb szavazatot, tehát csütörtökön ők vehették át megbízóleveleiket, majd
következett Bogáth István polgármesteri eskütétele és
programjának ismertetése.
A képviselők az alakuló ülésen titkos szavazással döntöttek az alpolgármester személyéről, s miután Szemeti
Ferenc megkapta a minősített többséghez szükséges
igen voksokat, a következő öt évben ő töltheti be a
tisztet.

A Rendőrség és a Polgárőrség felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Kömlőd község belterületén az utóbbi időben
megszaporodott a magukat kereskedőnek, toll átvevőnek illetve használt akkumulátort átvevőnek kiadó idegenek megjelenése.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy ezen személyek és járműveik le ellenőrzése során egyértelműen megállapítást nyert,
hogy ezen fenti tevékenységek csupán elterelő viselkedések, Valójában a lakosság óvatlan tagjainak megkárosítását célozza.
Főbb elkövetési magatartások a különböző indokkal az ingatlanok udvarára majd a lakóépületekbe történő bejutás és onnan a tulajdonos pénzének ellopása. Ezen elkövetők az ország területén több bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe
hozhatóak, úgynevezett utazó bűnözők.
A Rendőrség és a Polgárőrség tapasztalata alapján megállapítható, hogy ezen utazó bűnözők csupán ott követnek el vagyon elleni bűncselekményeket, ahol egyértelmű a lakosság közömbös és saját vagyontárgya iránti felelőtlen hozzáállása.
Tekintettel a fentiekre kérjük, hogy egymásra, szomszédaikra figyeljenek, vagyontárgyaikat óvják, gyanús személyeket
szállító gépjárművek rendszámait írják fel és azt a polgárőrség tagjainak vagy a körzeti megbízott részére adják át bűnügyi
ellenőrzés céljából.
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Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt kömlődi lakosok!
A jövőbe tekintő programbeszámolómat
mindenképpen kicsi visszatekintéssel kell
kezdenem. Köszönetet kell mondani minden kömlődi állampolgárnak, aki ezen a
választáson élt a szavazati jogával és október 12-én elment szavazni. Ennek köszönhetően történt meg az, hogy most került a
legtöbb szavazat a szavazó urnákba. Ez a
magas létszám mindenképpen azt jelenti,
hogy a kömlődi embert érdekli a falu sorsa.
Aki sajnálatos módon otthon maradt,
amellett döntött, hogy elfogadja a nagytöbbség akaratát.
Erről a helyről is nagy szeretettel gratulálok képviselőtársaimnak megválasztásukhoz.
Tisztelettel köszönöm elszántságukat azoknak a képviselőjelölteknek is, akik nem kerültek most be testületbe, hiszen az ő jelöltségük is azt mutatja, hogy sokan vannak,
akik Kömlődért tenni kívánnak.
Külön kell megköszönnöm azoknak akik
rám voksoltak, hiszen ennek köszönhetően
még megválasztott kömlődi polgármesternek soha nem volt ekkora legitimitása.
Soha nem volt ennyi embernek bizalma a
falu vezetője és vezetése iránt, hiszen a képviselőtestületbe most csak nagyon sok szavazattal lehetett bejutni. Ez megítélésem
szerint így van jól. Jól van, hiszen a döntéshozó testületnek így nagyon magas a
támogatottsága. A választás eredményét
tekintve bizakodva tekinthetünk az előttünk álló öt évre.
Az örömömbe azonban sajnos üröm is vegyült, mert most a hivatal átadás-átvétel
után sajnos nem az a kép mutatkozik, amit
elődöm a kampány során a lakosság elé
tárt. A várakozástól eltérően anyagi helyzetünket nézve nem pozitív számmal és
nem is a nulláról kezdhetünk. A település
általános helyzetét tekintve a hendikep, tehát a hátrány látható és kézzelfogható, sőt
ma már tudható, hogy anyagilag is nagyon rossz a helyzet.
Az átadás—átvételi jegyzőkönyvben a kifizetetlen számlák összege: 4.015.783 Ft.
A választás óta beérkezett számlák összege:+ 1.805.514 Ft.
A kifizetetlen számlák összege tehát:
5.821.297 Ft.
A
település
hiteltartozása
jelenleg
+ 20.360.208 Ft.
Összességében:
26.181.505 Ft. mínusszal
voltam kénytelen átvenni a falu vezetését.
Ezzel szemben ma a számláinkon 320.000
Ft a hozzáférhető összeg.
A következő testületi ülésen részletesen beszámolok az átadás átvételről a képviselőtestületnek.
Lássuk azonban mi is az ami mégis megvalósításra vár.
Rövid távon:
- A polgármesteri hivatal épülete felújításának folytatása. Bár itt is sok fenntartásom
van, sok izgalom vár még ránk a kifizetési
kérelem elbírálására várva. Népiesen úgy

szoktak fogalmazni, no nem is olyan szép
ez a menyasszony. (Erről is részletesen szót
fogok ejteni a következő ülésen) A lényeg
most, sürgős a dolog, hiszen az önkormányzat dolgozói közel egy éve rettenetes
körülmények közt dolgoznak. A hamarosan elinduló útfelújítások nagyon fontosak, de itt azt gondolom, - lehet, hogy jobb
lenne a következő év tavaszán belefogni a
munkálatokba. Várható, hogy nagyobb
gondok keletkeznek, ha most kapkodva beletúrunk az útszerkezetekbe. A kivitelező,
tehát a magyar Közút vezetői is ilyen kéréssel fordultak felém. Ezt a kérdést is mindenképpen meg kell vitatni a következő
ülésen.
- A Nagy parnaki út SOS javítása mindenképpen az idei évben még meg kell hogy
történjen. Itt elsősorban veszélyhelyzet elhárításra gondolok.
- Szervezeti kérdésekkel is mindenképpen
foglalkozni kell. Egy hatékony, rugalmas,
ügyfélbarát, feladatátvállalós és feladatmegosztós hivatalt képzelek el.
- Közeledik a tél, nagyon kell figyelnünk
arra, egyetlen kömlődi honfitársunk ne
nélkülözzön a következő időszakban. Ki
kell építeni a kapcsolatokat a helybeli egyházakkal és civil szervezetekkel és megszervezni a segítést.
- A Pálóczi utcai buszmegálló beszakadt
betontömbjeit vissza kell emelni a megfelelő szintre, és meg kell komolyan erősíteni.
- A háziorvosi szolgálat problémáinak
megoldásával hatékonyan kell foglalkozni,
főként annak fényében amilyen jelzéseket
már kaptam a jelenlegi doktor úrtól.
- Szeretnék találkozni a mostani választáson elindult valamennyi jelölttel, hiszen
ahogy a kampányban is említettem—bizonyosan mindenki Kömlőd felvirágoztatásáért indult a választáson, számítok rájuk.
- Jó kapcsolatot kívánok kialakítani valamennyi kömlődi társadalmi szervezettel,
hiszen a faluért csak közösen tudunk tenni.
Nem lehet elfogadni, ha valakik sértődöttségből, csalódottságból az elszigetelődésbe
vonulnak !
Középtávon:
- A következő tavasztól meg kell szerveznünk a rendezvénytér rendbetételét. A téli
időszak feladata lesz a mikéntje, remélhetőleg lesz erre pályázati forrás. Ha nem, akkor
is kezdenünk kell vele valamit.
- A tél folyamán felül kell vizsgálni az önkormányzati telkek értékesítésének variációit.
- A következő hónapokban meg kell vizsgálni, milyen lehetőség van adósságmérséklésre a valamilyen fizetési hajlandóságot
mutató családoknál.
- A buszmegállókat mindenképpen fel kell
újítani, és ott ahol azok a szörnyű lemezbodegák vannak, azokat ki kell cseréli (pl.
Határ utca, Pálóczi utca, Parnak puszta).
- Valamilyen módon be kell juttatni a
kömlődi óvodásokat és iskolásokat a diákotthon tornatermébe, hiszen nekik is jár a

fedett terem.
- A főzőkonyha működése jellegének megváltoztatásán kell dolgozni.
Ha kell törvénymódosítást kell elérni ezzel
a falut a csőd felé taszító helyzettel kapcsolatban.
Az nem lehet, hogy folyamatosan keletkező
hiányt a kömlődi polgárok fizessék meg.
Étkezési térítési díjakban az elmaradás most
868.945 Ft.
Ezen túlmenően a konyha működtetése
szerintem gazdaságosabb lenne, ha meg
tudnánk valósítani az önkormányzati
zöldséges kert modellt, vele párhuzamosan
meg kellene szervezni a helyben főzést.
- A sportolási lehetőségeket szélesíteni kell,
igénybe vesszük tapasztalt, nyugdíjas testnevelő, edző felajánlott segítségét. Talán
körvonalazódik egy íjász szakosztály megalakulása.
- Sokkal nagyon hangsúlyt kell fektetni
mind személyi, mint épített történelmi emlékeink, ápolására mint eddig. Ebben széleskörű összefogásra számítok. Ismerjük a
mondást, „aki múltját nem becsüli, jövőjét
nem érdemli.”
Hosszú távú elképzelések:
- Meg kell szervezni a falugondnoki szolgálatot vagy a házi szociális ellátó szolgálat
felállítását el kell kezdeni.
- Bármilyen utópiának is tűnik most nem
szabad letenni az új óvoda és bölcsőde megépítéséről.
- Az iskola helyzetével újólag foglalkozni
kell, nem lehet, hogy gyermekeink, unokáink gyökértelenül nőjenek fel. Nagyon
nagynak, és most talán kilátástalannak tűnik
az
iskola
felső
tagozatának
visszahozatala. Tudom azt, hogy ez csak és
kizárólag település teljes lakosságának ös�szefogásával lehetséges, mégis azt gondolom, hogy nincs lehetetlen és megoldhatatlan feladat. Bizonyos kapuk még most sem
záródtak be teljesen.
- Parnak- pusztán a közvilágítást és egyáltalán az áramellátást korszerűsíteni kell, a
hálózat jelenlegi tulajdonosától az EONnak kell átvenni a hálózatot. A Vörösmarty és Tatai utcákban is el kell érni a villamos hálózat korszerűsítését.
- A helyi turizmust fel kell lendíteni, terveim közt szerepel egy történelmi és földrajzi
tanösvény kijelölése. A nemrég átadott ifjúsági szállás jó alapnak ígérkezik.
- A rendezvény tér területén meg kellene
építeni egy aszfaltos kézilabda pályát, talán
mondanom sem kell mennyi mindenre lehetne használni.
- Fontos dolog kell legyen egy új ravatalozó
építése.
Röviden, ennyiben próbáltam felvázolni az
előttünk álló feladatokat. Azzal kérem ehhez a lakosság segítségét, hogy örömmel
fogadok minden olyan ötletet, megvalósítandó elképzelést amely Kömlődöt élhetőbb,
vidámabb településsé teszi.
Kömlőd, 2014. október 23.
Bogáth István polgármester
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A forradalomra emlékeztek

Most, amikor egybegyűltünk az egykori forradalmi eseményekre emlékezni, nem feledkezhetünk meg az események mögött álló emberekről, nem feledkezhetünk meg azokról, akik szembe mertek szálni a
zsarnoksággal, az ordas, családokat és nemzetet pusztító eszmerendszerrel – kezdte beszédét Bogáth István polgármester a kömlődi Hősök
Parkjában megrendezett közös emlékezésen.
A településvezető felidézte az ’56-os forradalom kezdetének emlékezetes pillanatait, a megtorlás tragikus történéseit.
- Szabadságszerető, ugyanakkor forradalmár nemzet a magyar, és
ugyanez mondható el Kömlőd népéről. Sokáig tűr, sokáig megbocsát,
de amikor már látja, hogy ez nem megy tovább, akkor azt mondja:
elég!
Forradalmakat élünk meg tudtunkon kívül. Így volt ez tavasszal és
most ősszel az országban, és így volt ez Kömlődön is. Lehet forradalmat csinálni úgy is, mint 1956-ban, és úgy is, mint 2014-ben – fogalmazott a polgármester, aki így folytatta: a békességet szeretjük, szeretjük, ha megbecsülik munkánkat, de ha ez nem így van, cselekedni kell.
A mi egyetlen fegyverünk a toll, amellyel a papírlapra húzott X legalább olyan hangosan szól.
Az emlékező gondolatokat követően elhelyezték az önkormányzat koszorúját, valamint a jelenlévők mécseseit a kopjafa talapzatánál.
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Az aradi vértanúk
előtt tisztelegtek
A Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága hívta a kömlődieket emlékezni és kegyeletüket
leróni az aradi vértanúk emléke előtt. Az 1848/49es szabadságharc hősei tiszteletére állíttatott
kopjafánál, az aradi tizenhármak és a Budapesten kivégzett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére ültetett tuják között Szemeti Ferenc református tiszteletes, tábori esperes a
vértanúk utolsó mondatait is megidézte, köztük
Kiss Ernőét is: Istenem, az újkor ifjúsága egész
ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.
Gondoljunk arra, mit tanítanak nekünk, számunkra ma ők? – tette fel a kérdést a szónok,
majd így folytatta: a magyarságért, a hitért való
helytállásnak a nagyszerűségét. Az Aradon kivégzetteknek a tartása felülírta a saját önző érdekeiket, egyéni ambícióikat, egyszóval mindent,
ami ebben a világban csillogás. A bitófa árnyékában ők nem kértek kegyelmet, nem hagyták magukat korrumpálni, nem voltak hajlandók senkinek a talpát nyalni. Isten áldjon és segítsen
bennünket, hogy példájukat tudjuk követni hazafiságban, hűségben – fogalmazott a tiszteletes,
majd a megemlékezés zárásaként a magyar történelem egyik legsötétebb napján történtekre, a
hősökre emlékezve helyezték el a jelenlévők a kegyelet virágait a kopjafánál.

Kétszáz éve született falu híres irodalmára
Bicentenáriumi ünnepség keretében
emlékeztek meg Kömlőd híres szülöttjéről, Obernyik Károly színműíróról.
A református templomban kezdődő
eseményen Szemeti Ferenc lelkész igehirdetését követően Molnárné Bogáth
Edit ismertette az irodalmár életrajzát,
majd Gerecsei Zsolt ácsi lelkipásztor
színműveiről beszélt, melyek a reformkor kiemelkedő színpadi szerzőjévé
emelték Obernyiket.
A megemlékezés keretében a szerző
Brankovics György című drámájából
adott elő részleteket Gerecsei Zsolt,
Molnár Szabolcs és Bényi Balázs.
A résztvevők végül az író szülőházá-

nál elhelyezték a tisztelet és emlékezés
koszorúit.
Obernyik Károly 1814-ben a faluban
született, református papi család fia
volt, aki a híresen magas színvonalú
debreceni kollégiumban mindvégig
eminens volt. Huszonhárom éves korára már jogi és tanári diplomát szerzett. Kölcsey fedezte föl benne a sok
mindenre alkalmas tehetséget, így került Csekére, Kölcseyék kúriájába nevelőnek.
Később Pestre került ügyvédként, ahol
barátságot kötött Petőfivel, tagja volt a
Tízek Társaságának, s komoly szerepe
volt az 1848-as események előkészíté-

sében.
Obernyik irodalmi vénája már fiatalon
jelentkezett. Darabjainak nagy része,
(Örökség, Elsőszülött, Messiás stb.) a
Nemzeti Színházban került színre.
Főúr és pór c. szomorújátéka, (1844)
elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia jutalmát. Romantikája sok fordulatban megelőlegezte a későbbi drámai törekvéseket, lélektani hitelessége,
jellemző ereje és dialógusépítése pedig
rendkívül fejlett volt.
1855-ben hunyt el. Színművei és novellái 4 kötetbe gyűjtve jelentek meg 1878ban.

