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Kömlődön új körzeti rendőr állt szolgálatba.
Nagy örömünkre szolgált ez a hír hiszen ezentúl a faluban a rendőri jelenlét fokozottabb lesz. Az új körzeti
rendőrnek ezúton is sok sikert kívánunk !
Balázs Máté Bálint főtörzsőrmester
tisztelettel kéri a falu lakosságát, hogy
forduljanak hozzá bizalommal, igyekszik mindenben segíteni.
Elérhetősége: 06-70/684-5723

Kömlőd Község Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015.
október 13-án (kedden) a község
területén az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Vertikál
Nonprofit Zrt. megbízásából lomtalanítást végez. A lomtalanítás során
azok a terjedelmes hulladékok rakhatók ki, amelyek méretük miatt a hulladéktárolókba nem férnek be. Ide tartoznak leginkább a berendezési tárgyak, bútorok, matracok, ágyvázak,
szőnyegek stb.
A lomtalanítás során nem helyezhetők ki és nem kerülnek elszállításra
az alábbi hulladékok.
Építkezésekről származó kövek,
gerendák, törmelék, üvegezett
nyílászárók.
Fák, fák részei, amelyek a gyűjtőjárműveket megsértenék.
Széntüzelésű kályhák és tűzhelyek,
kivéve, ha a samottkövet már
eltávolították belőle.
Olajtartályok.
Autórészek, motorkerékpárok, mopedek, autóroncsok és fáradtgumik.
Ipari hulladékok.
Minden folyékony hulladék.

Ünnepel a Kömlődi Gézengúz
Napközi Otthonos Óvoda.
Egyik kedves, hűséges óvodapedagógusa Makkné Bóka Tünde 25 éves
jubileumát ünnepli az óvoda.
1990. augusztus 18-án kezdte meg
óvodapedagógusi hivatásának gyakorlását Kömlődön.
Akkori kollégái elmondása szerint,
nagy lelkesedéssel vetette bele magát
az óvodai teendőkbe.
Óvodapedagógusi munkája iránt érzett
elhivatottságát tükrözi, hogy a kezdeti
lelkesedése mind a mai napig töretlen.
A gyerekek, a szülők, a kollégái szeretik Őt és ez a szeretet kölcsönös.
Kedves Tünde!
Isten éltessen 25. éves jubileumod alkalmából.
Kívánunk Neked jó egészséget, sikereket, boldogságot a magánéletedbe és a
szakmai pályafutásodban is egyaránt!
Kívánjuk, hogy legyen még erőd,
egészséged további 25 éved ránk, a
Kömlődi Gézengúz Napközi Otthonos
Óvodára, a Kömlődi gyerekekre, családokra.
Köszönetünket és hálánkat ezzel a kö-

szöntő verssel szeretnénk kifejezni Neked:
Egy csokor rózsával köszöntelek téged,
hogy erről a napról legyen szép emléked.
Mert e kis csokornak minden egyes
szála
egy-egy elsuhanó esztendő virága.
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Befejeződött az a nagyszabású beruházás, melynek során a település úthálózata jelentős mértékben megújult.
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára volt
lehetőség, hogy magyar kormányzati
pénz igénybevételével a kistelepüléseken, hogy különböző alapszolgáltatásokban megvalósítandó felújítás, építés
valósulhasson meg.
Így volt ez Kömlődön is. Az elhanyagolt úthálózat rendbetételére fordíthattunk jelentős összeget.
Még az előző képviselő-testület döntött

utca szakasz ahol ez eddig nem volt.
Sajnos a Határ utca aszfaltozása most
nem fért bele a költségvetésbe, hiszen
csupán 16 millió forint állt rendelkezésre. Zárójelben kell megjegyezni,
hogy az eredeti költségvetésben sem
szerepelt, szerepelhetett, az előző vezetés sem dönthetett ott ilyen építésről.
Most annak kell örülni ami megvalósult, hiszen ez nagyon jelentős fejlemény a település történetében.
A munkálatokat folyamatosan műszaki
ellenőrrel ellenőriztettük, így tehát valóban a szerződésnek megfelelően jó

Az első rózsával azt kívánom néked,
éltessen az Isten nagyon soká téged.
A második virág a szeretet szava,
mert te voltál mindig a szeretet maga.

Ezen a napon szervezi az önkormányzat a település legújabb utcájának a
PÁZMÁNDY utcának az utcanév avatóját. Ezen az alkalmon ünnepeljük
meg, hogy elkészült a 16 millió forintos beruházás, megújulhattak Kömlőd
utcái.
Az új utcán végiggurítjuk az
elmaradhatalan söröshordót, majd
csapra ütjük és mindenkit megvendégelünk tartalmából.
Ezen a napon civil kezdeményezésre
szüreti felvonulást szerveznek.
Számos lovas fogat jelentkezett már.
Reménység szerint a Kömlődi Mazsoretteket is látjuk majd a felvonuláson.
A két esemény egy időpontban, 13.00
órakor kezdődik ugyanazon a helyszínen.
Helyszín: Jókai utca és Pázmándy utca
sarka.
(Béke utcai összekötő út)

A jóság virága a harmadik rózsa.
Sok kedves gyermeked beszélhetne
róla;
kiket féltő gonddal vigyáztál, neveltél,
kiket jó szíveddel oly nagyon szerettél.
Utolsónak marad szívemben a hála,
az én köszönetem legszebbik virága.
Kis csokorba kötve átadom most néked,
fogadd szeretettel, legyen ez emléked!
A teljes egészében megújult Tatai utca
(Göbölös Hajnalka)
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arról, hogy a kömlődi belterületi utak
felújítására 16.357.600 forintot fordít.
A Magyar Közút Nonprofit ZRt-vel
már az új polgármester írta alá a szerződést. Több helyen módosítva lett az
eredeti elképzelés és ennek megfelelően valósult meg a munka.
A koncepció lényege volt, hogy azonos
minőségűre hozzuk a belterületi utak
minőségét. Tehát lehetőséghez mérten
aszfalt burkolatot kapjon minden olyan

minőségben és megfelelő mennyiségben készült el a felújítás. Ennek része
volt sok helyen a kátyúzás illetve a
Béke utca, a Jókai utca, az Ady utca, a
Tatai utca, a József A. utca érintett
szakaszain teljes felületű aszfaltborítás
készült.
A kormányzati támogatásnak köszönhetően nem okozott problémát a számla
kifizetése.
Egy lépéssel tehát továbbléphetünk!

Ezen a napon lesz a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények nyílt
napja.
A felvonulásnak ezen helyszín lesz a
végállomása, ahol az előző évekhez
hasonlóan sok gyerekprogram várja
majd a felvonulással érkezőket és a
már korábban megjelenteket.

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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A Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tájékoztatóját hallgathatták meg
szeptember 10-én délután a polgármesteri hivatalban megjelent érdeklődők.

A tájékoztató elején Bogáth István polgármester köszöntötte a megjelenteket,
megköszönte a Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösségnek, hogy megtisztelték településünket és ezt a tájékoztatót Kömlődre szervezték.
Csabán Tibor, a munkaközösség tagja
beszámolót tartott az elmúlt időszak
pályázati eredményeiről. Kiemelte,
hogy nem minden településről volt aktív érdeklődés, pályázati megjelenés az
előző ciklusban. Volt viszont sok olyan
település ahol szinte minden témában
minden helyi civil szervezet pályázott
és az esetek döntő többségében nyert is.
A néhány százezer forintos pályázattól
a több tíz milliós beruházások megvalósításáig tartott a paletta.
Sajnálta, hogy Kömlődről gyér volt az
érdeklődés és egyben elmondta, míg az
előző ciklusban 3 milliárd forint körüli
összeg felett rendelkezet a helyi
LEADER közösség, addig a következő
időszakban ez mintegy 650 millió forint csupán. Ebből is látszik, hogy ők a
pályázatokba saját pénzzel nem tudnak
segíteni.
Suszter Margit, a munkaszervezet képviselője előadásában tájékoztatást adott
a következő évek lehetőségeiről. Ő is
megerősítette, hogy a helyi szervezeteknél kevesebb pályázat lesz, településre lebontva, ha átlagot számolnak,
akkor ez mindössze 5 millió forint,
ráadásul hét évre elosztva.
Viszont a vidékfejlesztésre, mely központi elbírálás során férhető hozzá, ott
nagyon jelentős pénzösszegek lesznek.
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Bíztatott tehát minden önkormányzatot,
civil szervezetet, magán személyt, hogy
bátran pályázzanak. Ehhez viszont minden segítséget meg tudnak adni és
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örömmel működnek közre a pályázat
előkészítésben és a megvalósításokban
is. Megerősítette, hogy honlapjukon
minden információ hozzáférhető, ennek
elérhetősége: www.vercse.hu
Több témát megemlített, amelyekben
érdemes pályázni, ilyenek például az
energetikai célú fejlesztések, önkormányzati utak, vízelvezető árkok karbantartására szóló gépbeszerzések, épületek hőszigeteléssel való ellátása, helyi
piacok kialakítása stb.
A jó hangulatú találkozón számos kérdés, felvetés is elhangzott ezek mellett
kiemelésre került, hogy az önkormányzatok és a civil szervezetek közösen
összefogva, jobb esélyekkel pályázhatnak.
Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel bennünket kömlődieket.
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Még tavasszal hirdettük meg a helyi
értéktár létrehozását. Felhívást küldtünk mindenkinek, hogy ha tud olyan
érdekes épületről, tárgyról, személyről,
vagy akár történetről amely Kömlőd
történelméhez, érdekességéhez tartozik
jelezze nekünk.
Néhány jelzést kaptunk is. Ilyen volt
egy kömlődi hölgy életére, munkásságára való felhívás.
Nagy Kálmánné és Kovács Istvánné
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nál és ekkor már a férje volt.
1870-71, 1872-73 között Szegeden volt
szerződése különböző társulatoknál.
1875-1899 között a Népszínház tagja
lett. Krecsányi Ignác társulata sikerrel
szerepelt a Fővárosi Nyári Színházban.
Angyal Ilka: Árendás Zsidó Című műve (1890-ben ).
1884.11.21.-én Hegyi Béla - Klárné
Angyal Ilka rendezésében az Árendás
Zsidó-ban Betti szerepét alakította
nagy sikerrel. Jó komikai érzékkel a
társalgási és anyaszínésznő szerepkört
töltötte be. Különös
szószátyár asszonyfigurákat alakított
s i k e r e s e n .
Karaktelizáló képessége nemcsak színpadi szerepeiben,
hanem darabjaiban
is érvényesült .
Főbb művei: Az
Árendás
Zsidó
(1884)

A kömlődi közhasznú munkások nagyszabású munkálatokat végeznek a település belterületén.
Az elmúlt időszakban több frekventált
helyen takarították ki a vízelvezető
árkokat. Ezeket a munkálatokat folytatják szeptember végén október elején.
Jelenleg az Ady utcában takarítják az
árok nyomvonalát azért, hogy a későbbiekben árokásó géppel megközelíthető legyen ez a veszélyes szakasz.
A betöltött árkot mindenképpen ki kell
ásni, hiszen jelenleg a víz eső esetén
az úttesten hömpölyög.

jelezte, hogy élt Kömlődön egy nevezetes hölgy, akit Klárné Angyal Ilkának hívtak. Ő színésznő és író is volt,
számos színdarab írójaként tartják számon. Ő Kömlődön, a Perczel utcában
élte időskori életét, életrajzát megismerve magam is büszke vagyok rá,
hogy egykori kömlődi honfitársamat
megismerhettem, róla írhatok. A sors
érdekessége, hogy még volt aki emlékezett arra, hol temették el, hol van a
sírja. Nagy Zsuzsanna megmutatta nekünk hol van a sírhantja, ahová ő virágot szokott vinni. Mi rendbe tesszük a
sírt, hogy az utókor is tudjon emlékezni
rá.

A községi Könyvtár szervezésében
2015. október 8-kán 17 órakor Barnáné
Susa Éva dietetikus tart előadást „ Táplálkozás egészségesen és cukorbetegen” címmel.
Az előadás helyszíne: Kömlőd, Művelődési ház.
Az előadással egy időben ingyenes
vércukor, testzsír mérésre, hallás és
csontritkulás szűrésre lesz lehetőség.
Megismerkedhetnek a könyvtár táplálkozással kapcsolatos könyveivel is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ki is volt Angyal Ilka?
Felcsúton születetett 1839. december 5én, édesapja Angyal Antal földbirtokos, édesanyja Sellner Auguszta. Klár
József karnagy vette feleségül.
Színésznő , súgó, drámaíró nő
volt .Pályáját 1859-ben Székesfehérváron Tóth Jenő társulatánál kezdte.
Hosszú vidéki vándorlása során sokszor, mint súgónő működött. Szegeden
1862-ben Szigeti Imre társulatának,
1866-ban Kacsinovszky Jusztin társulatának tagjaként szereplő Klár József
(Zsombolya, 1831- Petrozsény,
1892.04.04. ) karnaggyal, aki hegedűsként kezdte pályáját, vidéki társulatok-

2015. szeptember 29-én az Oroszlányi
Önkormányzati Szociális Szolgálat
családgondozói Szám Antalné és
Bőhmné Molnár
Judit a tanítónők
segítségével
az
iskolában ismét
próbára tették a
gyerekek
kézügyességét.
A felnőttek segítségével őszi gyümölcsöket vágtak
ki papírból, ragasztottak össze,
vágtak ki magházat és rajzoltak
bele körte, alma,
szilvamagot.
A
gyerekek nagyon ügyesen dolgoztak.
Egy két gyermeknek nehézséget okozott a szilvamag lerajzolása. A tanítónők gyorsan kielégítették a gyerekek
kíváncsiságát, mert hoztak egy tál friss
szilvát. Az almák körték egy részé
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Urak és Családok (1885)
Ne vígy a kísértésbe (1887)
Szép Darinka (1892).
Az Árendás Zsidóból 1917-ben filmet
forgattak melyben szerepelt is .
Főbb szerepei: Tóth Dorka (Gaál J.: A
pelerkei nótárus ), Sári ( Lukácsy S.:
Vöröshajú ), Szájasné (Tóth E.: Tolonc ), Kövesiné (Lukácsy S.: Kósza
Jutka), Labdacsné(Szigligeti
E.:Csikós), Kántorné (Berczik Á.: Az
igmándi kispap ), Boszorkány Erzsók
(győrgy V.:Nótás Kata), Kaptáné
( Nestroy: Lumpáci Vagabrudus ).
Klárné Angyal Ilka utolsó fellépésére
húsz koronát gyűjtöttek össze kollégái,
hogy visszavonulása után tehenet vehessen..
Visszavonulása után Kömlődön a
Perczel Mór utcában Uher Lászlóék
régi hosszú parasztházának hátulsó
szobájában lakott. Egy fésülködő asztala, kis kézitükre és legyezője néhai
Szincsák Imréné (volt Sárkány Gyuláné ) családja tulajdonába került .
1926. szeptember 27-én hunyt el Kömlődön

be kukac is került. Az ügyes kezek
színes kis kukacokat hajtogattak és

ragasz
tottak a gyümölcsökbe. A papírból
elkészített gyümölcsöket felfűzték és
felakasztották az iskolában. A gyerekek egy része annyira örült a kész alkotásoknak, hogy a saját maga által
készített gyümölcsöket hazavitték.

