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Újabb sikeres pályázatot mondhat
magénak Kömlőd! Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be az orvosi rendelő
felújítására és ezt a pályázatot kedvezően bírálták el a Belügyminisztériumban.
Ezt az örömteli tényt a falunapon jelentette be Czunyiné dr. Bertalan Judit
államtitkár asszony, országgyűlési képviselő.
A pályázaton elnyert pénz pontosan
29.608.155 Ft. Ehhez az összeghez,
minimális 5%-os önrészt kell hozzátenni és a terveknek megfelelően megújulhat az orvosi rendelő épülete.
Bizonyára lesznek akik ezt az örömteli
tényt kritikusan fogadják mondván,
hogy eredetileg a polgármesteri hivatal
épületében lett volna a fejlesztés. Ez
valóban így van. De mivel az önkormányzat pályázati pénzből újította fel
az épületet ezért ezt a házat öt évig
csak polgármesteri hivatalként lehet
esetleg tovább bővíteni, használni. Az
eredeti 2008-as tervek már egyébként
sem felelnek meg a mai előírásoknak ,
különösen a helyiség méreteket és darabszámokat tekintve.
A régi orvosi rendelő teljes felújítása
mellett az épület lakásrészébe kerül
majd be a védőnői szolgálat megszüntetve azt az áldatlan és méltatlan állapotot amelyben védőnőnk évtizedekig
dolgozott. A belső felújítás mellett az
épület új tető héjazatot kap, külső hőszigetelés borítja majd a falakat, új
ajtók és ablakok lesznek beszerelve.
Kialakításra kerül a védőnői szolgálat
megfelelő infrastruktúrával. Egy helyiséget szakorvosi rendelőnek alakítunk
ki. Elkülönül az asszisztencia és az
orvos rendelője. megnagyobbítjuk a
várótermet. Jelentős eszközbeszerzést
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Az orvosi rendelő felújításra váró épülete
hajtunk végre. Mivel a bekerülési költeljárást kell lefolytatnunk, ami hoszség meghalad bizonyos közbeszerzési
szabbítja a beruházás idejét.
határokat, ezért nyílt közbeszerzési
Bogáth István polgármester

Rendkívüli esemény történt szeptember 3-án a reggeli órákban a játszótér
melletti járdaszakaszon.
Ismeretlen tettesek vékony bowden
huzalt feszítettek ki két oszlop között
keresztezve az iskolába vezető járdát.
Pontosan gyermekfej magasságban !
A hatás amiért ezt tették a reggeli órákban be is következett, hiszen egy iskolába menő kisgyermek beleakadt a
kifeszített drótakadályba. Sérüléseket
is okozott ez a szörnyű tett a kisgyermekben. Ennek a cselekedetnek meg
mi értelme volt? Talán az, hogy elveszejtse a tettes valakinek az életét? Ez
már nem játék!

Ez már bűncselekmény!
A polgármester ennek megfelelően
kezelte az ügyet és kivizsgálást kért a
rendőrség nyomozóhatóságától. Bízunk abban, hogy a tettes kilétére fényt
fognak deríteni és akkor nemcsak a jog
erejével, hanem a közösség erejével is
méltó módon megbüntetik ezt a gazembert. A szakértők szerint egy ilyen
kifeszített drót emberi élet kioltására is
alkalmas, hiszen egy nagyobb sebességgel arra játszó kerékpáros gyermek
életét is veszélyezteti ez az eszköz. Az
elkövető biztos lehet benn, hogy megfelelő súllyal kezeljük az ügyet.
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Az évnyitó a Himnusz eléneklése után a környei anyaiskola új
igazgatója, Szakálné Gál Mónika tanévnyitó beszédével folytatódott.
Az idén 18 tanuló kezdi meg
tanulmányait a Kömlődi Perczel
Mór Általános Iskolában. Közülük 3-an most lettek iskolások.
Személyi változások történtek a
kömlődi tagintézményben is. A
tagintézmény vezetője Presser
Ferencné is köszöntötte a jelenlévőket, tájékoztatójában elmondta, hogy Dorogi Attiláné
irányítja az 1-2. osztályt ahol 10
kisdiák kezdi meg a tanévet. A 3
-4.osztályt és a napközit a tagintézmény vezető közösen oktatja
az új tanító nénivel, Bihariné
Kardos Zsuzsával.
Továbbra is heti 1 alkalommal
jár fejlesztő pedagógus az iskolába. A református és katolikus
hittan oktatás folytatódik. Az
informatika és a német nyelvtanár továbbra is a környei iskolából jár át tanítani.
Örömteli tény, hogy az új tanterv szerint a 3-osok az ősz folyamán úszás oktatáson vesznek
részt, az oroszlányi uszodában.
Az elhangzottak alapján a 2015/16-os tanév zökkenőmentesen
kezdődhet a kömlődi általános
iskolában.
Sné.

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Holecz Csilla minden hónap második
keddjén 15.00 órától ingyenesen
jogi segítséget, tanácsot nyújt minden érdeklődő kömlődi polgárnak.
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Talán furcsának tűnik, hogy egy ilyen
egyszerű kijelentésnek jelentőséget
tulajdonítunk.
Hát persze, hogy folyik a víz, és természetes, hogy ha van min átfolyni azon
meg is teszi.
Igen! De eddig nem volt és ez adja a
hírértéket. Nem is akármilyet, hiszen a
Nagy-parnakra vezető út mellett eddig
megállt a víz és óriási pocsolyákat létesített, sőt a szomszédos szántóföldön
szabályos tó is keletkezett nem kis
bosszúságot okozva a termelőnek és
arra közlekedőknek egyaránt.
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Mostantól ez másként van. Az önkormányzat áteresz csöveket vásárolt, amit
egy vállalkozó segítségével le is helyeztetett az átfolyás irányába. Ennek
köszönhetően az ősszel várható esőzésekből származó víz már nem okoz
bosszúságot senkinek.
Ezért hír nekünk ez a talán jelentéktelennek tűnő dolog. Mégis amiről évekig csak ígérgetés szintjén volt szó
most megvalósult.
Köszönet a közreműködőknek a segítségért.
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Régen nem látott ennyi embert a
kömlődi rendezvénytér, mint az idei
falunapon.
Sok helybéli honfitársunkat mozdított
meg ez az esemény, ki a szervezésben
segített, ki pedig egyszerűen eljött,
hogy ezen a kánikulai napon kikapcsolódjon.
A délelőtti program a MUSTÁNG
lovasudvar fiataljainak lovas bemutatójával kezdődött. A fegyelmezett és
jól képzett lovak szívesen engedelmeskedtek fiatal lovasaik vezényletének.
Miközben a focipályán javában folytak
a mérkőzések a tér hátsó részén Kemény Mátyás keménylegényei tartottak
BARANTA bemutatót. E történelmi
harci műfajt elsősorban a magyar lakta
területeken művelték, mely még a honfoglalási időkből származik. Kömlődön
a kocsi baranta csoport mutatták be
tudományukat.
Közben a „főzősátorban” is beindult az
élet. Hat üstben főtt a napi menü. Volt
ott kecskepörkölt, birkapörkölt két féle
ízesítésben, sertésgulyás, vaddisznópörkölt, s ha valakinek ez nehéz volt
választhatott a Hot-dogot.
A tér távolabbi sarkában helyi íjászok
tanították a fiatal érdeklődőket, persze
pontosan betartva a biztonsági előírásokat is.
Óriási sikere volt a kézműves sátorban
folyó tevékenységnek is. Volt ott arcfestés, csillám tetoválás, ügyességi rajz
és papírkivágás. Minden gyerek megtalálta a maga elfoglaltságát. A
lufihajtogató bohóc mindeközben a
gyerekeket szórakoztatta a különböző
figurák elkészítésével.
A délutáni programok az ünnepélyes
megnyitóval kezdődtek. Rendezvényünket a közélet neves személyiségei
is felkeresték. Itt volt Czunyiné dr.
Bertalan Judit államtitkár, Dr. Kancz
Csaba kormánymegbízott, Popovics
György a megyei közgyűlés elnöke,
László Kálmán szákszendi, Csonka
Csaba bokodi, Igó István vértessomlói
polgármesterek, Emődi Ferencné járási
hivatal vezető, Rajnai Gábor oroszlányi
alpolgármester, köszönjük nekik, hogy
megtisztelték településünket.
Czunyiné dr. Bertalan Judit jó híreket
hozott a falu számára, megerősítette a
pályázaton elnyert mikrobusz tényét,
valamint bejelentett, hogy az orvosi
rendelő és védőnői szolgálat felújítására Kömlőd 29,6 millió forintot nyert. A
közönség lelkes tapssal fogadta jó híreket.
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Popovics György pedig megerősítette,
hogy a parnaki víz problémája végleg
megoldódik. Örömmel fogadta a tájékoztatást, hogy Kömlődön befejeződött
az útfelújítási projekt 16 millió forintos
kormányzati támogatásból.
Bogáth István polgármester megköszönte a jó híreket és a közönséggel
együtt köszönte meg a jó hírek hozóinak, hogy megtisztelték a kömlődieket
azzal, hogy eljöttek.
Kezdetét vette a délutáni műsor, melyben sok, változatos program kapott
helyet. A szervezők igyekeztek mindent megtenni azért, hogy a változatos
programok egymás után pontos időben
megvalósuljanak.
Közben a téren lelkes szervezők igyekeztek minél több tombola jegyet eladni, hiszen lakossági összefogással eddig nem tapasztalt mennyiségben adakoztak az emberek tombolatárgyakat.
A téren meg csak egyre gyülekeztek az
emberek, úgy tűnik aki csak tehette
ellátogatott falunap rendezvényére.
Meg is volt az eredmény, hiszen a
megfőzött nem kis mennyiségű bogrács
étel hatalmas fogyásnak indult, annyira, hogy újabb üstöket kellett beállítani
a főzősorba. Közben óriási mennyiségben fogyott a Hot-Dog is melyet szorgos kezek kimeríthetetlen szorgalommal folyamatosan készítettek.
Időközben megszületett a lecsófőző
verseny eredménye is. Öt csapat nevezett be a jelképes küzdelembe, melynek
végén mindenki emléklapot kapott. A
legjobb lecsót főző Szikszai család
csapata kiérdemelte az újonnan alapított KÖMLŐDI LECSÓKIRÁLY címet, az erre feljogosító oklevelet
Bogáth István polgármester adta át.
A színpadon közben folyamatosan peregtek az események, jobbnál – jobb
produkciók szem és fültanúi lehetett a
nagyérdemű közönség.
A tombola jegyet árusító hölgyek kiválóan teljesítettek 1100 darab jegyet
sikerült eladniuk, természetesen ez a
bevétel is a falunap költségvetését erősíti. Estére végére sikerült is mindent
kisorsolni köztük a főnyereményt egy
élő pávát.
Az általános vélemény szerint ez a falunap olyan volt, mint amilyenre mindig is vágytak a kömlődiek.
Egy jól sikerült rendezvény egyik ismérve, hogy a megfőzött étel minden
mennyisége elfogyasztásra került, most
ez történt Kömlődön. Augusztus 15-e
Kömlődön az összefogás napja lett.

3.

És az összefogás még vasárnap is folyatódott, hiszen a téren a sátrak bontásához, asztalok, padok összerakásához
is huszonöt ember jött el és így déli 12
órára, rendbe tettük a teret.
Persze meg is fogalmazódott, hogy
csak így tovább! Ezúton köszönjük
meg minden segítőnek, valamennyi
„fronton”, hogy munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Köszönjük Kömlőd! Jövőre újra megrendezzük a FALUNAPOT !

Pályázati lehetőségek iránt érdeklődőket szeretettel hívjuk a helyi
LEADER szervezet által szervezett
fórumra!

A tájékoztató fórum időpontja:
2015. szeptember 10.
(csütörtök) 17:30 óra
Helyszíne: Kömlőd, Polgármesteri Hivatal
Kömlőd, Szabadság utca 9.
Napirend:
1. Tájékoztató a 2007-2013-as
időszak vidékfejlesztési eredményeiről, tapasztalatairól
2. A Vidékfejlesztési Program
bemutatása – önkormányzatok,
civil szervezetek és vállalkozások lehetőségei
LEADER témakörök

