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Azt mondják nem volt túl kemény a tél.
Van benne némi igazság, mert a havas
napok száma nem volt túl sok. Nem is
örültek a gyerekek, hiszen a szánkók az
amúgy is hosszú pihenőt tovább folytathatták. Kömlődön és térségében hat
olyan nap volt amikor a hó is esett, meg
munkát is okozott. Sőt voltak olyan
napok amikor a faluban nem is lehetett
érezni a szelet és az azt kísérő hófúvásokat. Mégis sok gondot okozott a tél
főleg a külső övezetekben. A
hóeltakarítással sokat kellett foglalkozni. Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik a közterületekről időben eltakarították a havat. Köszönet a gyalogos
munkásoknak és köszönet a hótológépet
vezetőknek akik este és többször hajnalban is a hófúvásokkal küzdöttek.
Igazán nem is érthető miért voltak olyanok akik ezt a munkát nemhogy megköszönték volna, de az értük dolgozó embereket folyamatosan kritizálták, meg
mindenféle illetlenségeket Írogattak
róluk. Erre szokták mondani, no komment…..
Mellékelt táblázatunk egyértelműen
mutatja hol és mennyi üzemóra lett a
hóeltakarításra fordítva.
Bele sem merünk gondolni az árakat
figyelve, mi lett volna ha hosszú, kemény telünk lett volna?
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Húsvét napját megelőzően falunk kultúrházában játszóházzal kedveskedtek a
gyerekeknek a szervezők, akik nagy
szeretettel készültek és izgatottan várták
az aprótalpú gyereksereget.
Belépve mindenki vidáman mosolygott
és bulis hangulat fogadta a kis kíváncsiskodókat, akik először nem is tudták merre induljanak el. Mindenki, aki bátor
volt, és az is, aki a többiektől merítette
bátorságát ügyességi játékokban próbálhatta ki magát. Az udvaron nagy tapasztalattal rendelkező segítők felügyelete
alatt íjászkodást próbálhattak ki a gyerekek. Egy másik helyszínen tojásdobás
volt a feladat, ahol a lényeg az volt,
hogy minél több dobást végezzenek el a
párok anélkül, hogy az aprócska fürjtojás le ne essen. Bent a teremben kanálon
lévő tojással kellett szlalomozni, majd a
földön kellett végigvezetni a tojásokat
időre a kitett akadályok között. Szebbnél
szebb húsvéttal összefüggő rajzokat készítettek a gyerekek és kipróbálhatták
hogyan kell harisnyában díszíteni és
megfőzni a tojásokat. Sürögtek-forogtak
a segítők, sorra készültek a gofrik és
senki sem maradt éhesen. Egy nagyon
helyes kiskecske és két aprócska nyuszi
is érkezett a gyerekekhez, akik nagyon
türelmesen tűrték a gyermeki kezek simogatását. A játékok közben a gyerekek teljesítményét feljegyezték és a végén oklevélben részesültek a legügyesebbek. Köszönjük a szervezőknek, igazán mozgalmas pár órát tölthettünk el
együtt.
Molnárné Edit
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Március 15-én délelőtt a Hősök Parkjában gyülekeztek az ünnepi megemlékezésre készülődők.
A kocsi Vincze Imre iskola vezetésének köszönhetően most a felső tagozatos diákok is ott voltak. Nagyon fontos
momentum ez, hiszen a településről
több mint hatvan diák más iskolába jár.
Ahhoz azonban, hogy ne veszítsék el
gyökereiket nagyon fontos, hogy a
kömlődi ünnepségeken, megemlékezéseken rész vegyenek.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével
kezdődött, majd Schvarczné Stieber
Rita aljegyző asszony ünnepi beszéde
következett.
Beszédében kiemelte, hogy a forradalom nem lett volna sikeres az emberek
összefogása nélkül.
Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt
büszkeséggel tesszük. Nem magunkra
vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre.
Mi kömlődiek joggal lehetünk büszkék
Perczel Mór tábornokra, Obernyik Károlyra, a Tízek Társaságának tagjára.
Igaz ez napjaink Kömlődjére is, a
széthúzás, egymás folyamatos kritizálása nem vezet sehová.
De az sem, ha nem vesszük tudomásul
a többség akaratát, akik megfogalmaz-

ták októberben, hogy elég
a széthúzásból.
Az emlékezést követően
három diák
Zerkula
Dzenifer, Sasvári Péter és
Bedecs Csaba szavalatát
hallgathatták meg a résztvevők.
A kopjafa tövében az emlékezés koszorúit helyezték el ezután a részvevők.
Az önkormányzat nevében Bogáth István polgármester és Schvarczné
Stieber Rita aljegyző koszorúzott, majd
a Hagyományápolók és Értékteremtők
közössége koszorúját Hárskuti Attila
helyezte el. A helyi polgárőr egyesület
vezetője, Bognár Lajos is elhelyezte az
emlékezés koszorúját. Néhány gyermek kicsiny zászlókat helyezett el a
már ott lévő zászlócskák mellé. A kicsiny zászlóerdő már néhány napja
díszítette az emlékművet, hiszen az
óvodások és a kisiskolások már napokkal előbb eljöttek emlékezni.
Az ünneplők ezután a református parókia falán elhelyezett, Obernyik Károlynak emelt emléktáblát koszorúzták
meg.
A következő állomás Perczel Mór tábornok emlékköve volt, ahol néma
főhajtás mellett emlékeztek a jelenlévők.
Kömlőd, számos jeles szülöttel büszkélkedhet, voltak akik tollal és mások
karddal védték a magyar szabadságot.
A megemlékezés negyedik állomásán a
temetőben Kövesdi József szabadságharcos sírjára került koszorú, emlékezve ezzel is a nagy elődökre.
Az ünnepi hangulatra azonban most is
rávetette árnyát, hogy mi kömlődiek
nem tudtunk megint együtt emlékezni.

2015. ÁPRILIS

Az iskolák első évfolyamaira
2015. április 16-án ( csütörtök )
8.00 órától 19.00 óráig
2015. április 17-én ( péntek )
8.00 órától 18.00 óráig

2015. április 20-án ( hétfő )
8.00 órától 16.00 óráig
2015. április 21-én ( kedd )
8.00 órától 16.00 óráig

A tisztelt lakosság figyelmébe ajánljuk,
hogy az étkezési térítési díjakat az
alábbi napokon és időben lehet befizetni. A befizetés csak készpénzben lehetséges a Hegyháti Alajos intézményben működő főzőkonyha irodájában. Ezeken a napokon a szolgáltató
munkatársa várja az étkezést igénybe
vevőket.
Április 10. péntek
13. hétfő
24. péntek
27. hétfő

12.00—15.00-ig
07– 09-ig
12.00—15.00-ig
07– 09-ig

Május 08. péntek
11. hétfő
26. kedd
29. péntek

12.00—15.00-ig
07– 09-ig
07– 09-ig
12.00—15.00-ig

Június 08. hétfő
12. péntek
26. péntek
29. hétfő

07– 09-ig
12.00—15.00-ig
12.00—15.00-ig
07– 09-ig
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Kömlődön újabb beruházás indult el,
mellyel a sokak által jogosan kritizált
rendezvénytéri állapotok megszüntetése
kezdődött meg.
A képviselő-testület egyhangú döntése
értelmében a Baracskai Gép Kft. kapta
a megbízást, hogy a rendezvénytéren
található rengeteg földkupactól és a
mérhetetlen mennyiségű betontörmeléktől szabadítsa meg a területet.
A munkálatok két napig tartottak, ennek keretében elegyengetésre került a
tér teljes felülete, ennek köszönhetően
újra kirajzolódtak a rendezvénytér eredeti méretei.
A munkálatok nehezebb része elvégeztetett, most rajtunk kömlődieken van a
sor, hogy a teret valóban széppé varázsoljuk.
A következő hetekben vadgesztenyefa
csemetéket vásárolunk egy helybeli
kertésztől és a tér szélei mentén szándékozunk elültetni őket.
Különösen fontos ez, hiszen Kömlőd
címerében ez a fa szerepel és bizony az
elmúlt években jelentősen ritkult a
kömlődi vadgesztenye állomány.
A tér további munkálataiban a simítás,
majd azután a fű elvetése következett.
A földben lévő és az idők folyamán
felszínre került elektromos vezetékek
áramtalanítását is elvégeztettük.
A téren a munkálatokkal egy időben
megszűnik a mezőgazdasági gépekkel
keresztben való átjárás. A tér árok menti oldalán lett kijelölve a földút nyomvonala, mely a rendezési tervdokumentációban is így szerepel.
Kérünk tehát mindenkit, aki járművel
közlekedik ezen a területen vegye figyelembe a megváltozott viszonyokat.
Visszaáll tehát a tér régi állapota, melyen két éven keresztül áldatlan állapotok voltak. Joggal nevezték a
kömlődiek a FELFORDULÁS terének!
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Eseménydús, programokban gazdag
délelőtt várt a Gézengúz Óvoda kis
lakóira csütörtök délelőtt, amikor húsvétra készülve a nyuszit vártuk . Az
ünnepséget megelőző napon hozzákezdtünk a tojásfestéshez. Még a legkisebbek is nagy élvezettel díszítették,
festették a piros, sárga, kék tojásokat,
amiket kimondottan a tojásgurításhoz
készítettünk. Másnap aztán izgatottan
vártuk a nyuszi érkezését. Hogy gyorsabban teljen az idő, barkácsoltunk ünnepi szalvétatartót, húsvéti dekorációkat
készítettünk, színeztünk képeslapokat.
A festett tojások egy részével sorversenyeztünk, vidám, játékos feladatokat
teljesítettünk. Igazán jó hangulat kerekedett, de a nyuszi csak nem akart megérkezni. Ekkor felkerekedtünk, hátha a
határban rátalálunk. Vittük magunkkal
a festett tojásokat is, hogy a közeli
dombról legurítva megtudjuk ki tudja a
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Anyák Napján közös ünneplésre készül Kömlőd apraja — nagyja.
Idén május 2-án, szombaton délután
négy órakor az iskola diákjai, valamint az óvodások a tervek szerint a
Kultúrházban közös ünnepen, együtt
köszöntik a falu édesanyáit és nagymamáit. Közös műsorukban lesz szavalat, ének, zene, tánc, valamint meglepetés műsor.
A képviselőtestület, az óvoda dolgozói és az iskola tanárai szervezésében
megvalósuló programra más most
hívunk minden érintettet.
A gyerekek már lelkesen készülnek,
hiszen ez az ünnep és a köszöntés az
édesanyákról szól. A régi hagyomány
is így tartja, a gyermek köszöntse
édesanyját, nagymamáját és akinek
van dédmamáját! Így lesz ez Kömlődön május 2-án, szombaton délután
négy órakor.
legmesszebbre gurítani épségben a tojását. Ez sok gyereknek sikerült. Tojásgurítás után megpróbáltuk csalogatni a
nyuszikát. Minden nyusziról szóló éneket, verset, körjátékot játszottunk. Egy
kissé szomorúan indultunk vissza az
óvodába, de annál nagyobb volt az
öröm, mikor az óvoda udvarán ott lapult a fűben az igazi nyuszi is mellette
nagyon sok ajándékkal.
Igazán jól éreztük magunkat ezen a
napon is!
Makkné BókaTünde
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Évek óta hatalmas gödör tátongott a
polgármesteri hivatal udvarán, benne
egy hatalmas betontömb, amely az
egykori antennának volt az alapja. Az
antennát régen lebontották, de a betontömb maradt. Éveken át szemetet,
faleveleket, levágott füvet is tároltak
itt. Azután jött az építkezés a maga
rengeteg építési törmelékével. Most az
építkezés befejeztével eljött az idő,
hogy itt is rendet csináljanak.
A téren dolgozott vállalkozó elegyengette itt is a területet, majd az eső előtt
sikerült fűmaggal is bevetni.
Most már a fűmagon a sor, hogy azután szépen befüvesített terület várja a
hivatalba érkező ügyfeleket.
A későbbiekben parkosítani kívánjuk
a területet.

Március 26-kán volt a könyvtár rendezésében húsvéti kézműves foglalkozás. Sajnos a tájékoztatás ellenére
ismét csekély volt az érdeklődés.
Akik ott voltak jól érezték magukat,
sok szép dekorációs ötletet próbálhattak ki. Sok apró ötlet, sok apró
ajándék tudja színessé tenni a húsvéti
ajándékozást. Különösen azoknak az
ajándéktárgyaknak van nagy értéke,
amelyeket magunk készítünk. Erre
lett volna lehetőség ezen a napon.
Kovács Mihályné, könyvtáros.

Az OTSZ 22. § (1) bek. értelmében
tilos belterületen szabadtéri égetést

végezni, kivéve ha azt más jogszabály - így különösen önkormányzati

rendelet – megengedi. A kerti hulladékoktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és megszokott
megoldás. A kerti hulladékok égetése a
hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól abban az esetben van kivétel, ha a helyi önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit.
Kömlőd Község Képviselő-testülete
áprilisi testületi ülésén meg fogja hozni
rendeletét a szabályozással kapcsolatban. mindenképpen a helyi sajátosságokat, szokásokat és igényeket figyelembe véve kerül megalkotásra az új rendelet.
Addig kérjük a lakosságot, hogy a hatályos törvényeket figyelembe véve járjanak el.

