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Tökmagok bulija
Hosszú évek óta hagyomány, hogy „Tök jó bulit” szerveznek a nevelők a kömlődi óvodások számára, az idei program ezúttal Márton napi hagyományok felidézésével, körjátékokkal is kiegészült.
Az őszi vidám rendezvény a termény betakarítás apropóján
kelt életre anno, majd az egyik esztendőben a szervezők azt
tapasztalták, hogy szinte minden gyermek és szülő tökkel a
hóna alatt érkezik, amelyekből hangulatos lámpásokat készítettek, s megállapították: ez „Tök jó buli”. Maradt tehát
az elnevezés, s fő attrakcióként a tök és tökfaragás, melynek
hagyományai hazánkban egészen Salamon, Árpád-házi királyunk idejébe nyúlik vissza.
Volt család, amely nemhogy hónapok, de évek óta készült
erre a napra, s mint később kiderült, el is nyerte méltó jutalmát. Az idei évtől óvodás Banai Bálint édesapja már jó ideje
kísérletezett különböző magokkal, miként lehetne a tök jó
bulit egy hatalmas tökkel megkoronázni. Eddig nem járt sikerrel, Bálint nagyobb testvérei már az iskolapadot koptatják, ám idén megérett a munka gyümölcse: a Banai család
legkisebb trónörökösének fejére került a korona, miután
„tökös” apukája három hatalmas tököt cipelt be baráti segítséggel a Művelődési Faluházba. A legnagyobb súlyát 35-
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40 kilósra taksálták, így kétség sem férhetett az elsőséghez.
A buliból természetesen ezúttal sem hiányozhatott a tökmag-avató, azaz, a tizenegy legapróbb óvodás 3 próbája, a
tökfaragás, a táncház, s a szülők által sütött tengernyi finomság, no meg a sütőtök és libatepertő elfogyasztása, végül pedig vidám nótázás a töklámpások sejtelmes, hangulatos fényénél.

Közösségi összefogás

Vért adtak!

2010 őszén döntött a kömlődi képviselő-testület arról, hogy a községben
több közérzetjavító beruházást is megvalósítanak. Ezek között szerepelt többek között a buszmegállók felújítása.
Az első lépésben a vízelvezető árkok fedését bővítették, megtisztították a környezetet, azonban az azóta eltelt időben – különösen a Pálóczy utcában – a
használat következtében több helyen megsüllyedtek a lerakott betonlapok,
amik nem bírták a rájuk parkoló buszok súlyát. A belesetveszélyes helyzetet
újra a közösségi összefogás oldotta fel.
Szombaton Bogáth István polgármester vezetésével kezdtek neki a munkának az önkéntesek a Pálóczy utcai buszmegállóban, ahol kiemelték az eltört
betonlapokat, kitisztították a vízelvezető árkot, majd a szintezést követően
betongyűrűket fektettek le, újra biztonságossá téve a forgalmas területet.

Három más településről érkező önkéntesekkel együtt 18 fő kezdte meg a véradást a legutóbbi akció során, ami 16
esetben sikeresen zárult.
Az ország betegeinek gyógyulását sok
esetben különböző vérkészítmények segítik, melyek élő emberektől származnak: a véradóktól. Azonban sok közkeletű tévedés és félreértés kering a
köztudatban ennek a menetéről! A legfontosabb szabály, hogy véradó minden
egészséges nagykorú, de 65 évesnél fiatalabb személy lehet (amennyiben súlya
nagyobb, mint 50 kilogramm).
A megjelentek: Ábrahám Pál, Ábrahám
Péter, Daróczi János, Divos Ágost,
Ferenczi Zsolt, Gombik Csaba, Hujber
Nikoletta, Jungvirth Annamária, Kiss
Gábor, Kleiber Krisztina, Kovács
Lászlóné, Krizsán Gábor, Murcsik Krisztián, Nagy Péter, Senkár János, Simon
Anita, Teuerling Ferencné, Tezerling
Rénáta.
Köszönjük minden megjelentnek az önzetlen segítségét!
Kovács Mihályné, véradás szervező
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Békés, boldog és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Kömlőd község önkormányzatának képviselő-testülete

A falu jobbításáért
Rendhagyó találkozóra került sor november 11-én a kultúrházban. Kömlődön eddig még nem tapasztalt módon az
eseményre minden egykori képviselő és polgármesterjelölt
meghívást kapott, akik a 2014-es október 12-i választáson
megmérettették magukat.
A meghívás lényege volt, hogy mindenki a falu jobbításáért
jelöltette magát.
Az egykori jelöltek közül tízen fogadták el a meghívást és
részt vettek a baráti beszélgetésen. Mindenki elmondta mi is
motiválta őt, mi az amit szeretett volna megvalósítani. Különösen érdekes volt azoknak a jelölteknek a megnyilatkozása, akik most nem jutottak be a képviselő-testületbe. A
beszélgetés során az a közös álláspont alakult ki: nem nagy
probléma, hogy most nem lettek testületi tagok, hiszen a
kinyújtott kezet elfogadva biztosítottnak látják, hogy az ő
gondolataik is meghallgatásra találnak. A jelenlévők többször kihangsúlyozták, hogy az összefogás, az együttgondolkodás ideje jött most el, és ők ebben mindenképpen részt
kívánnak venni.

Kömlőd iránti szeretet és felelősségvállalás az ami ezen az
estén megnyilvánult és a jövőbeli közös munkára voksoltak
mindannyian.
Köszönet mindazoknak, akik így gondolják és magam is
biztos vagyok abban, hogy ez a hozzáállás Kömlődöt, a közösségi életet előbbre fogja vinni.
Bogáth István
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Lovas tagozattal bővült a kömlődi polgárőrség

Az oroszlányi rendőrkapitányság stratégiai partnerének tekinti az illetékességi területén működő és az Országos
Polgárőrséghez tartozó egyesületeket.
Így van ez a Kömlőd Községi Polgárőr
Egyesülettel is. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint, hogy 2014. október 15től az Oroszlányi Rendőrkapitányság

állományába tartozó három fő hivatásos rendőr lett tagja a kömlődi polgárőrségnek, azon belül is a lovas polgárőr tagozatnak. A lovas-polgárőrök így
a szabadidejükben saját tulajdonukban
lévő lovaikkal valamint a rendészeti
szakterületen szerzett több éves tapasztalataikkal támogatják a település

Megemlékezés
Kömlőd halottairól
Sok éves hagyományt követve a képviselő-testület tagjai ebben az évben is
megemlékeztek Kömlőd község halottairól. A településen lévő emlékhelyeknél
koszorú elhelyezésével és néma főhajtással rótták le kegyeletüket a képviselők.
Az október 31-én megtartott emlékezésen a képviselő-testület tagjain kívül a
polgármesteri hivatal dolgozói is képviseltették magukat.
Bogáth István

polgárőrségét és segítik azt a kitűzött
céljainak elérésben.
A kölcsönös együttműködésnek köszönhetően így a polgárőrség immár a
település külterületeit is rendszeresen
és visszatérően ellenőrzi a jogsértő cselekmények feltárása érdekében. A
kömlődi polgárőrség, a lovas tagozat
létesítésével közép és hosszútávon tesz
erőfeszítéseket a termény lopások megszüntetésére, a település határában előforduló illegális szemétlerakások felderítésére, a falopások megelőzésére és a
külterületeken előforduló vagyon elleni
cselekmények felderítésére.
A lovas polgárőrök a külterületeket
rendszeresen és visszatérően, de előre ki
nem számítható módon vonják ellenőrzésük alá. A lovasok a jogsértő cselekmény észlelése során magukat
azonnal rendőri szolgálatba helyezik,
és a jogsértő személyekkel hivatalos
úton soron kívül járnak el annak érdekében, hogy Kömlőd község jogkövető
állampolgárai lét- és vagyonbiztonsága ne sérüljön.

Perczel nap
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg születésének
évfordulója
kapcsán a Perczel Mór
napot a kömlődi általános iskolában. Az 184849-es szabadságharc híres hősének köztudottan
személyes kötődése volt
a településhez, hiszen 32
évesen itt lakott, és itt
ismerte meg későbbi feleségét, Sárközi Júliát.
Az ünnepségen a diákok
felidézték Perczel életútját, megkoszorúzták az
iskolában lévő emléktábláját, majd az intézmény pedagógusainak,
az oroszlányi szociális
szolgálat munkatársainak, a helyi polgárőr
egyesület, illetve Váradi Tibor körzeti megbízott (iskolarendőr) szervezésében és közreműködésével közlekedésbiztonsági előadásra került sor.
Az igazi szórakozás azonban csak azután következett, hiszen a régi iskola udvarán kialakított akadálypályán közlekedési ismereteikről is számot adhattak a gyerekek.
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Marimba játékkal és finomságokkal
köszöntötték a szépkorúakat

Az időseké volt a főszerep a kömlődi
művelődési házban, amikor a falu közössége őket ünnepelte. A településen
hagyomány, hogy minden évben meghívják a szépkorúakat az idősek napjára, hogy különféle programokkal kedveskedjenek nekik. Idén 140 meghívót
küldtek szét, és közel ötvenen tiszteletüket is tették az eseményen.
Mint ahogy azt Divos Ágost képviselőtől tudjuk, a szervezésben nem csak ő
vett aktívan részt, hanem a fiatalság,
Kömlőd lakossága, és a Baráti Társaságtól is kaptak segítséget. Az ünnepséget Bogáth István polgármester nyitotta meg, aki rövid beszédében
köszöntötte a megjelenteket, és egészséget, boldogságot kívánt a teremben

helyet foglalóknak. A kedves gondolatok után színpadra léptek az óvodások,
akik táncos-énekes műsorral készültek. Őket követte Kovács Istvánné, aki
egy verset adott elő, majd az iskolások
prózai előadását hallgathatták meg a
jelenlévők.
Egy nagyon különleges műsort tartogattak még a tarsolyukban a szervezők: a gyerekek után Molnár Szabolcs
érkezett, aki marimba játékával kápráztatott el mindenkit. A marimba egy
hangolt ütőhangszer, külső megjelenésében hasonlít a xilofonra, de mérete és
hangterjedelme nagyobb. Megszólaltatásához a hanglapokat verőkkel kell
megütni.
A hangjáték után elérkezett a pillanat,

Ülésezett a testület
Több mint egytucat napirendi pont megtárgyalása
várta a kömlődi képviselő-testület tagjait első rendes
ülésükön. A grémium többek között megszavazta
azt az előterjesztést, ami az önkormányzat valós
pénzügyi helyzetének feltárására irányul, illetve felhatalmazta Bogáth István polgármestert, hogy képviselje a községet a LEADER közösségben. A téli felkészülés jegyében kötnek szerződést Kárpáti Sándorral,
aki a hóeltakarításhoz szükséges gépet és személyzetet biztosítja.
A polgármester az átadás-átvétel folyamatát korrektnek értékelte, erről Kömlőd weboldalán olvashat-

hogy a polgármester köszöntse a település két jelenlévő legidősebb lakóját:
Csőre Juliannát (1925.), és Czulák Sándort (1922.). Az ünnepség alatt a szervezők figyeltek arra, hogy mindig legyen
elég
rágcsálnivaló,
és
gondoskodtak az innivalóról is. Végezetül asztalra került a frissen sült hurka és kolbász, amit kellemes beszélgetések mellett jóízűen fogyasztottak el a
vendégek.
Hálatelt szívvel köszönöm meg mindenkinek, aki a szépkorúak számára
rendezett találkozó sikeres lebonyolításához bármilyen mértékben is hozzájárult.
Bogáth István polgármester

tak a polgármesteri programban.
A jövőben minden hónap utolsó csütörtökjén délután 4 órától tartanak nyilvános ülést a falu döntéshozói, akik havi 15 ezer forint tiszteletdíjat kapnak,
míg a külső bizottsági tagok 6 ezret.
Szóba került az útfelújítás is, aminek kezdése a várható rossz idő miatt tavaszra tolódik, s a szerződés
szerinti befejezési határidő június 30.
A Parnaki út rendbetételére két változat is a képviselők elé került, végül úgy döntöttek, az önkormányzat 30 tonna zúzott kő megvásárlását tudja támogatni mintegy 70 ezer forint értékben, aminek az
elterítésére az ott földet művelő gazdákat, illetve lakókat kérik fel.

