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2015. Kömlőd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a KÖMLŐD KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ DÍJAT Senkár
Bélánénak adományozta.
A továbbiakban a díj adományozásával
kapcsolatos laudációt olvashatják.

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

szeretetére a gyerekeket.
Több generáció került ki óvó, szerető
kezei közül. Kömlőd Községnek a
mazsorett csoport által jelentős elismerést szerzett mind Magyarországon,
mind azokon a határon túli városokban
ahol a kömlődi lányok megfordultak.

Október 1-jén megemlékeztünk a
könyvtárban a Magyar Népmese Napjáról. Napközis csoport jött el a foglalkozásra. Benedek Elek életével
ismerkedtek meg, majd mesét olvastam nekik. Beszélgettünk a népmesékről is. Ezután csoportokban oldották meg a 3x7 kérdést a hallottakkal
kapcsolatban.
KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA
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Kovács Mihályné, könyvtáros

Senkár Béláné több évtizeden keresztül nevelte a kömlődi óvodás korú gyermekeket ebből hosszú éveken keresztül
a kömlődi óvoda vezetője volt.
Ezen időszak alatt kiváló színvonalon
látta el feladatát, nevelte a rábízott
gyermekeket. Az óvodát magas szakmai színvonalon vezette a kömlődi szülők általános megelégedésére.
A helyi közéletben aktívan részt vett és
részt vesz. Számtalan rendezvényt szervezett, ilyenek pl. idősek napja, minden
évben a falunapi rendezvények.
A régebbi időkben jelentős szerepe volt
bálok és jótékonysági rendezvények
megszervezésében.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a
hosszú éveken át megrendezett mazsorett versenyek szervezésében.
Legjelentősebb közéleti tevékenysége a
Kömlődi Mazsorett Egyesület megszervezése és működtetése volt. A csoport
megszűnéséig állhatatosan képviselte a
magyarországi és kömlődi mazsorett
ügyét.
Az óvodás kortól a felnőtt csoportig
nevelte , illetve tanította a táncra a tánc

Megismerhették Kömlőd nevét Csehországban, Olaszországban, Franciaországban, és első magyar mazsorett csoportként Tunéziában, valamint Szardínia szigetén is.
Ha hozzá fordul valaki segítségért
vagy ötletekért, hogy ő azonnal kész az
együttműködésre, az együtt munkálkodásra.
Kömlődről való méltatlan körülmények
közti eltávozásáig még tanította a tánc
alapjaira a kömlődi óvodás gyerekeket.
Jelenleg pedig nevelőszülőként gondozza, neveli a rábízott gyermekeket.
Meggyőződésem, ha valaki akkor
Senkár Béláné megfelel mindenben a
Kömlőd Községért Kitüntető Díj odaítélése minden kritériumának.
Hosszú időn keresztül nemcsak a munkahelyén, munkaköri kötelességét teljesítette, hanem ezen felül is bőven adott
magából településünknek.
Bogáth István polgármester

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
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
tettük a sírt, hogy az utókor is tudjon
emlékezni rá.
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Bíztunk benne, hittünk benne, hogy jó
idő lesz szombaton. Így is lett és az
emberek csak jöttek és jöttek. Meg
kellett állapítani, hogy a vártnál jóval
nagyobb volt az érdeklődés. Közel
száz kömlődi honfitársunk volt kíváncsi a szombat délutáni eseményekre.
Nagyon készültünk erre az ünnepségre, hiszen itt került bemutatásra a pályázati úton megvásárolt mikrobusz.
Itt emlékeztünk meg arról, hogy kormányzati támogatásból összesen 20
millió forintot költhettünk településünk útjaira, a polgármesteri hivatalra,
az óvodára.
Nevet kapott az eddig név nélküli közterületünk, mostantól Pázmándy utcának hívják.
A meghívásnak az előző ciklus három
képviselője tett eleget, jó volt itt látni
őket, hiszen a döntésekben még ők is
részt vettek!
R e n d e z v é n y ü n k e t me g t i s z t e l t e
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár
asszony, országgyűlési képviselőnk. Ő
a Himnusz eléneklése után emelkedett
szólásra és mindjárt el is mondta milyen felemelő érzés számára, ha egyegy ilyen megemlékezésen az adott
közösség együtt énekli a Himnuszt.
Beszédében megemlékezett a kormányzati döntésről, hogy azon települések akik nem vettek részt az adósságkonszolidációban ők is kaptak anyagi
támogatást. Így volt ez Kömlőd esetében is, és látja, hogy ezen összeg valóban jó helyre került.
Így került felújításra a település számos utcája 16.3 millió forintból. De
folytatódhatott a polgármesteri hivatal
felújítása, valamit az előző évben az
óvoda aljzatburkolatának kicserélése.
Megemlítette, hogy Kömlődre bizony
ráfér a fejlesztés, mert az utóbbi években ez mintha elmaradt volna?

Örömét fejezte ki, hogy a tanyákon
élők a jövőben közelebb kerülhetnek a
községhez, hiszen a tanyabusz éppen
azt az űrt töltheti ki amelyik a távolságból adódik.
Kömlődön a történelem folyamán legjelentősebb család a Pázmándy család
volt. Még a török megszállás idején
telepedtek le a faluban. A család az új
hitet a református hitet vette fel és
ezek szerint is élt. A családból három
országgyűlési követ is volt, valamint
református főgondnokok is kikerültek
a családból hangzott el Szemeti Ferenc
református lelkésztől, aki elmondta azt
is, hogy a II. Világháború előtt volt
Pázmándy Dénes utca a faluban, de
nevét Szabadság utcára változtatták.
Az utána szóló Magó Ottó katolikus
diakónussal áldást kértek az új utca
nevére. Mindketten kiemelték, hogy
régi adósság teljesült a mai napon.
Az ünnepség végeztével végig gurították a söröshordót az utcán, majd a
csapra vert hordóból sikerült az összes
sört elfogyasztani a jelenlévő nagy
létszámú hallgatóságnak.

2015. november 7-én 15.00 órától kerül
megrendezésre az idősek napja. Az idei
rendezvényt a képviselő-testület és a
Vöröskereszt helyi alapszervezete szervezi. Mindenki aki már betöltötte a 65.
életévét hivatalos élete párjával a rendezvényre.
Kérjük ne felejtsék el jelezni részvételi
szándékukat!

Október utolsó napjaiban elektronikai
hulladék gyűjtést szerveztünk az óvodában.
Ezúton szeretnénk megköszönni a falu
lakosságának az aktív részvételt,melynek köszönhetően két autó
elektronikai hulladék gyűlt össze.
Az óvoda testülete
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Sternhardt Réka még nincs 8 éves, de
már 2,5 éve görkorcsolyázik. Eleinte
hobbiból majd a Tatabányai Diák Korcsolyázó Egyesület ( TDKE ) tagjaként.
2015-ös versenyszezon utolsó megmérettetése 2015.október 3-4-én volt Tatabányán. Ezen a 2 napos versenyen zárult le az országos „Grand Prix ” ( GP )
versenysorozat, ahol korosztályában,
fitnesz kategóriában 4. helyezett lett.
Az idei versenysorozat 6 állomásból
állt, Pl.: Szeged, Kazincbarcika, Tatabánya.
Réka sok szép érem tulajdonosa, legyen
az arany, ezüst vagy bronzérem! Családja mellet barátai, osztálytársai izgulnak és szurkolnak 1-1 verseny alkalmával.
Kívánunk neki sok sikert továbbra is!
HN

A községi könyvtár októberi rendezvényei közül útólsóként Szlezákné
Molnár Katalin tartott előadást az
iskola tanulóinak. A " Dinoszauruszok, a múlt urai"című foglalkozás
során a gyerekek meghallgatták milyen lehetett a dínók hangja. Megnéztek sok fotót, kiválogatták melyik
lehetett növényevő, húsevő. A foglalkozás végén mindenki elkészíthette a saját dinoszauruszát, még ajándékot is kaptak Kati nénitől.
Kovács Mihályné, könyvtáros.
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Az időjárás sajnos az idén sem kedvezett ahhoz, hogy az igazi, a hagyományos és hangulatos tök jó bulit megszervezzük az óvoda udvarán. Pedig egész
héten csinosítgattuk óvodánkat ebből az
alkalomból. Őszbe öltöztettük kívülről belülről az épületet, sőt még a madáretetőnket is. A dekorációhoz csipkebogyót,
diót, gesztenyét, kukoricát, tököket gyűjtöttünk. A gyűjtésből a szülők is jócskán
kivették részüket, hiszen a tök jó buli az
egyik legnevezetesebb rendezvénye óvodánknak. A rossz idő sem szegte kedvünket. A művelődési ház megtelt, ahol
az eddig tanult dalokból, mondókákból
összeállított őszi játékcsokorral köszöntöttük a megjelenteket. Ezt a „tökkirály”
választás követette. A korona ismét
(tavaly is) Banai Bálint és családja fejére
került, hiszen az ő kertjükbe termett idén
is a legnagyobb tök. Utána a legkisebbek, az alig három évesek „tökmag avatója” következett. Három próbát: ügyességi, gyorsasági, és erőpróbát „kellett”
tenni a kis tökmagoknak, amivel bebizonyították, hogy ők a legügyesebb, leggyorsabb, legerősebb lakói a Gézengúz
ovinak. Jutalmul nyakláncot - természetesen tökmag nyakláncot- kaptak.
A tökölésnek ezzel nem lett vége. Jó
hangulatú tökös játékokra invitáltuk a
szülőket, hogy közösen, a gyerekekkel
együtt játszunk néhány tréfás, zenés,
tökös játékot. Ebben elfáradva, megviselten, de annál nagyobb lendülettel és
lelkesedéssel állt neki mindenki a töklámpások faragásának. Nagyon sok ötletesnél ötletesebb töklámpás készült. A
nagy munka közben lehetett teázni, sütőtöközni, sütizni.
A rendezvényt a töklámpások kiállítása
majd egy cukorzápor zárta.
Makkné Bóka Tünde

Ingyenes ügyvédi tanácsadás minden hónap második keddi napján 15.00 órakor
a polgármesteri hivatalban !
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Már hagyomány, hogy október első
hetében az állatok világnapja alkalmából a Musztáng lovas udvarba látogatunk. Itt egyrészt alkalmunk van arra ,
hogy a házi állatokkal közvetlen, élő
környezetükben ismerkedhetünk meg,
másrészt minden kisgyerek izgatottan
várja, hogy lovagolhasson. Már hét
eleje óta kis ujjacskák számolgatták a
napokat: „ még hány napot kell aludni a
lovaglásig?” Végre, mikor elérkezett a
péntek , minden kisgyerek a jól bevált
csemegékkel, sárgarépával, almával
megrakottan érkezett az óvodába, hiszen jól tudják : a kecskéknek, birkáknak, lovaknak ez a kedvenc eledele. A
nagyobb gyermekek bátran etették kézből az állatokat, mert ők már tudják,
hogyan kell ezt biztonságosan csinálni,
hisz meg van ennek is a maga tudománya. Sok picinek azonban mindez újdonságot jelentett. A legkisebbek ölbe
ugrottak mikor Morgó kutyus farok
csóválva futott felénk, és a falánk kecskéktől is megtorpantak, de a rutinos
„nagyok” simogatták a kutyust , ölbe
kapták a cicákat, pórázon vezetgették a
kecskét, és persze mindenki megkínálta
egy-egy finom falattal. Az ovisok érdeklődve figyelték, a tanuló lovas lányokat, hogyan tisztítják meg a lovakat, fésülik a sörényüket , készítik fel
őket a lovaglásra. Többen szerettek
volna besegíteni nekik ebbe a tevékenységbe. Megfigyelhették a háziállatok testfelépítését, kültakaróját és
lakhelyét (ól, istálló, baromfiudvar).
Volt, aki csodálkozva hallgatta a liba
hangos gágogását, a pulyka hangját. Az

állatok is örültek a gyerekeknek, egy
cica rögtönzött tornabemutatót is tartott
a háztetőn.

Az utcanév avató napján, délután folytatódott a rendezvénysorozat.
A terv arról szólt, hogy a szüreti felvonulás utolsó állomása a református
gyülekezet intézménye lesz. A szüreti
felvonulás elmaradt, azonban a nyitott
kapuk megvoltak és sokan hallgattak is
a hívogatásra és betértek az intézménybe. Nem is kellett csalatkozniuk,
hiszen az épületen belül számos program, szórakozási lehetőség várt mindenkit.
Óriási sikere volt az elkészített kenyérlángosnak, amelynek elkészítésében
szorgos asszonykezek munkálkodtak.
Erre az alkalomra befűtötték a nagyméretű kemencét is ahol elnyerte végleges

formáját a félkész eledel.
Az épület konyhájában újabb meglepetés várta a betévedőt. Hatalmas palacsinta halmok csábították a kóstolókat.
A hölgyek bizony kitettek magukért,
ennyi palacsintát és ennyi félét egy
helyen?
A különböző termek megteltek gyerekekkel, akik kipróbálhatták kézügyességüket különböző hajtogatós feladatok
elvégzéséve, a kisebbek színezéssel.
Lehetett sárkányt is készíteni.
Nagyon népszerű játék volt az XBOKSZ amelyet szinte mindenki kipróbált.
Talán a legnagyobb sikert a KAREOKE
játék aratta most is, talán nem volt

3.

Október 23-án, pénteken 16.00 órai
kezdettel emlékeztek meg a forradalomról. Az ünnepi gondolatait Bogáth
István polgármester mondta el a szép
számmal megjelent emlékezők előtt.
Molnár Eszter harmadik osztályos tanuló énekhangjával kápráztatta el a
jelenlévőket.

Az igazi élmény azonban a lovaglás
volt. Józsi bácsi Durcást , Mónika néni
Tündit ( mármint a lovat) vezetve rótta
a köröket. A gyerekek hol türelmesen,
hol már türelmüket vesztve várták,
hogy sorra kerüljenek, majd epekedve
mondták, hogy : „menjünk még egy
kört!”. A nagyok bátorságát látva a
korábban félénk picik is felbátorodtak ,
egy kis bíztatásra felnőtt kíséretével,
ők is felültek a ló hátára. Végül ebédhez közeledve éhesen, fáradtan, de boldogságtól csillogó kis szemekkel, telve
élményekkel, integetve köszöntünk el
az állatoktól és Józsi bácsitól
Köszönjük a házigazdának Kiss Józsefnek, hogy segített emlékezetessé
tenni ezt a délelőttöt!
Makkné Bóka Tünde

olyan aki ne énekelt volna legalább
egyet a kivetített slágerekből.
Néhányan kötélhúzásban próbálták ki
erejüket, azonban a rossz idő bezavarta őket az udvarról.
Köszönjük a szervezőknek és mindenkinek aki hozzájárult a rendezvényhez,
hogy önzetlenül szombatjukat feláldozva dolgoztak azért, hogy a kömlődi gyerekek jól érezhessék magukat.
A résztvevők nagy létszáma most is
bebizonyította, hogy van igény az
együttlétekre, van igény az egymással
való kapcsolattartásra, legyen is szó
akár épek és fogyatékkal élők közti
találkozásról.

