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A rövid nyári pihenő után augusztus
18-án rendes testületi üléssel folytatódott a község érdekében az érdemi
munka a képviselő-testületben.
Bogáth István polgármester tájékoztatta
a képviselőket a két ülés közötti fontosabb eseményekről, mely szerint:
Aláírásra került a támogatási szerződés a szennyvíztelep felújításával kapcsolatban,
Mint már a Falunapon is értesülhetett a
lakosság Czunyiné dr. Bertalan Judit
képviselő asszonytól, hogy jelentős
összegű pályázati pénzt – 5.016.005,forintot – nyert a község a József Attila
utca felújítására, mely munkálatokra az
árajánlatok bekérése megkezdődött,
Jelentős összegű támogatás érkezett
a
Falunapra úgy anyagiakban, mint
természetben, melyért köszönetet érdemel minden adományozó,
Pályázatot nyújt be az önkormányzat az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására.
Döntött a testület, hogy értékesítésre
meghirdeti a Kömlőd, Pálóczi u. 10.
szám alatti ingatlant. A hirdetést a megyei napilapban, valamint a Kömlőd
Község honlapján is szerepeltetni kell.
Örömteli hír, és ismét egy előrelépés,
hogy az önkormányzat döntése alapján
szeptember 1-jétől ingyenessé válik az
étkezés valamennyi kömlődi óvodás és
iskolás számára. Ezzel nagyban hozzájárulhat az önkormányzat a családi terhek csökkentéséhez.
A nagy sikerű ovis úszásoktatást folytatva, lehetőség nyílik arra, hogy a kicsik egészséges fejlődése érdekében az
oroszlányi uszodai látogatásokat továbbra is lehetővé tegyék. A testület
megbízta az óvodavezetőt, hogy szervezze meg az úszásoktatást, melyhez a
fedezetet az önkormányzat biztosítja.
Bizonyára nagy segítség lesz a szülők
számára az a döntés is, miszerint Kömlőd Község Képviselő Testülete minden
általános és középiskolás tanulónak, aki
Kömlőd községben állandó lakhellyel
rendelkezik, 20.000,- forint iskoláztatási támogatást nyújt.
A képviselő-testület megválasztotta a
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Választási Bizottság póttagjainak
Makkné Bóka Tündét és Senkár Bélánét.
Rendeletben szabályozta a testület,
hogy a 2016. január 1-je után született
pici kömlődi állampolgárok szülei 30.000,- forint értékű babakelengye vásárlási utalványba részesüljenek, mely
visszamenőleg érvényes január 1-jétől.
Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény
felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény értelmében eljárva a következő rendeletet hozza:
Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a szociális védettséget élvező személy, aki nem képes
önerőből a csatornahálózatra rákötni,
A csatornahálózat rákötésére legfeljebb 50.000,- forint támogatás adható, amiről számlával kell elszámolni,
és 10 % önerővel kell hozzájárulni,

4.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a szociális védettséget élvező személye, akinek az ingyenes kártyás órához az érintésvédelmet a házhoz el kell készíteni,
Az érintett a ház érintésvédelmének elkészítéséhez, karbantartásához,
felújításához legfeljebb 100.000,- Ft.
támogatás adható, amiről számlával
kell elszámolni, 10 % önerővel kell
hozzájárulni,
A különösen hátrányosa helyzetű,
áramdíjat előre fizetni nem képes lakosság körében a kártyás mérő felszereléséhez méltányosságból egy évben
egyszeri alkalommal adható rendkívüli
települési támogatás.
Összegezve elmondható a fenti döntések, határozatok alapján, hogy a község
mindig egy picivel tovább lép segítve a
helyieket akár anyagiakban, akár abban, hogy szépül a környezetet annak
érdekében, hogy Kömlődön jó legyen
élni.
VK
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Szép idő, optimális helyszín, sok-sok
önkéntes, bevállalós emberek, jó szervezés, színes program és egy lelkes
polgármester. Ez kell ahhoz, hogy egy
rendezvény sikeres legyen, és a szórakozni vágyó emberek jól érezzék magukat.
Nos, mindez megvolt szombaton Kömlődön a Falunapon. Lázas készülődés
előzte meg a napot, rengeteg összehangolt munkával, melyben nagyon sokan
kivették részüket. Már korán rotyogtak
a finomabbnál finomabb gasztronómiai
remekek a kondérokban, várva arra,
hogy majd a látogatók sokasága válogathasson belőlük a támogatói, jelképes
300,- forintos jeggyel. És mint estére
beigazolódott ismét jó ötlet volt ez a
fajta „vendéglátás” hiszen minden
egyes kondér üresen tátongott a rendezvény végére. Ugyancsak nagy keletje
volt a hot-dognak, a fagyinak a nap
folyamán, hiszen a rendezvénysátorban
nem győzték adogatni az érdeklődőknek a jegyeket.
Igen népszerű volt a tombola is, rengeteg elfogyott belőle, de szükség is volt
rá, mert megszámlálhatatlan felajánlott
ajándék várt gazdára. Mindenki izgatottan várta a húzásokat, mely egy picit
elhúzódott technikai okok miatt, de a
szervezők minden apró hibát megjegyeznek és tanulnak belőle, hogy a
következő rendezvényen ne forduljon
elő majd hasonló. Ennek ellenére a
nyertesek boldogan mustrálták az új
szerzeményeiket, volt akinek úgy hozta
a szerencséje, hogy többször is ki kellett szaladnia egy-egy kihúzott kincsért.
Egészen ritkaságszámba ment, amikor
felsorakoztak a Pannonia motorkerékpárok. Voltak közöttük különleges csodák, melyeknek minden egyes darabja

igazolta, hogy gazdái megszállottak
„motorügyben” , és nagy-nagy szeretettel ápolják ennek a márkának a múltját
úgy, hogy a mai napig közlekednek
vele. Igaz nem Talmácsi sebességével,
de a motoros érzés azért benne van.
Voltak különleges bukósisakok, kesztyűk, még olyan Besenyő Pistabácsis
bundássapkát is láthattunk, mely annak
idején elegendő volt ahhoz, hogy ne
fázzon a vasparipán ülő feje, hiszen
abban az időben nem volt kötelező a
bukósisak még.
Nagyon népszerű volt a lovagoltatás,
az íjászbemutató és a kézműveskedés,
arcfestés, tetkózás is. Sok-sok kisgyerek tigrisnek, pillangónak, egyéb figurának álcázva játszott önfeledten a játszótéren, de igen sok felnőtt karján is
ott díszelgett az ártalmatlan, ámde mutatós tetkó is.
A színpad sem árválkodott egyetlen
percig sem a nap folyamán. Egymásnak adták a jobbnál-jobb fellépők a
„kilincset”. A Heimattöne Kapelle Duó
pattogós zenéje, a kömlődi mazsorettek, a felvidéki Szupernagyik produkciója, a rúdtáncos lányok, a csodálatos
hangon éneklő Anna és a gyerekek, a
kantri zenekar, a Pötörke néptáncegyüttes, és Gyurcsik Tibor is hozzájárultak
ahhoz, hogy a közönségnek ez a nap
minden igényt kielégítő, felhőtlen szórakozásról szóljon.
Jó volt végignézni a nap folyamán a
rendezvénytéren, hogy megtelt élettel,
felhőtlenül szórakozni vágyó emberekkel, és vidám csivitelő gyerekekkel,
akik feltalálták minden körülmények
között magukat, felfedeztek egy teljesen új játékot is, a „bálacsúzdát”, ahonnan nagy kacagással csúsztak lefelé
nem törődve azzal, hogy lehet egy ki-

2016. szeptember

csit talán bökős a játékszer.
A sikeres rendezvény mintegy megkoronázása volt – lassan hagyományteremtően – amikor Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos asszony bejelentette, hogy ismét egy nagyon értékes
pályázatot nyert el Kömlőd, hogy tovább szépülhessen, fejlődhessen.
Bevallom, nem kömlődi vagyok, de
nagyon jól éreztem magam ezen a napon, - minden elfogultság nélkül ki
merem jelenteni, hiszen közvetve láttam, hogy mennyi energia, munka,
fáradozás szükségeltetik egy ilyen
nagyszabású rendezvény lebonyolításához, hogy az sikeres legyen — talán
nem tisztje és kötelessége a polgármesternek ezen rendezvény összefogása, de
Ő volt a motorja a készülődésnek, és a
rendrakásnak is, csinálta a többiekkel
együtt fáradhatatlanul, irányított, jöttment, figyelt mindenre, hogy a lehetőségekhez mérten mindenki jól érezze
magát. És ha mindenki jól érezte magát, az az igazi elismerés és visszaigazolás a sok befektetett munkáért.
A számtalan önkéntesnek, aki csak egy
ici-picit hozzátett ennek a napnak a
sikeréért elismerés jár, és annyian voltak, hogy felsorolni nehéz lenne. Csak
remélni lehet, hogy a feljövő nemzedéknek az ilyenfajta, összefogást
igénylő megmozdulások példaértékűek,
és lesz utánpótlás, hogy fennmaradjanak az effajta falusi rendezvények,
mert a szórakozáson túl igazi közösségformáló lehetőség is bennük rejlik.
Varga Katalin
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Még az a jó, hogy el tudjuk mondani a
címben megfogalmazott kijelentést.
Volt 2016-ban Kömlődön tanévnyitó.
Sajnos csak olyan kömlődi módon,
mint már néhány éve sorozatban. Ez az
első tanév azonban, amikor nem indul
első osztály, mert kapaszkodjon meg
Tisztelt Olvasó nem írattak be a
kömlődi iskolába egyetlen első osztályos diákot sem.
Hosszú út vezetett idáig, de sikerült ezt
is megélni. Vajon akik azokban a döntésekben benne voltak amelyek ide
vezettek most mit gondolnak?
Milyen lesz ennek a falunak a jövőképe, ha nincsenek olyan diákok akik
településen járnak iskolába.
2016. augusztus 31-én délután felsorakozott mind a 12 kisdiák, aki Kömlődön kezdi el az új tanévet.
A szerény ünnepség a HIMNUSZ közös eléneklésével kezdődött, ezek után
Gombik Lili szavalatát hallgathattuk
meg.
Az intézmény újonnan kinevezett vezetője Ráczné Wiszt Vilma köszöntötte a
kömlődi telephely tanulóit és tanárait.
Paksi Czirkó Balázs szavalata után
Presser Ferencné ismertette a tanév
menetét és elmondta, hogy a megmaradt 2. 3.– és 4. osztályos diákok mind
egy osztályba fognak járni a KLIK,
mint fenntartó döntése értelmében.

Hétfő: 13.00 – 16.00
Kedd: 8.00 -12.00
Szerda: 13.00-16.00
Csütörtök: 8.00-11.00
Péntek: 13.00-15.00
Betegfelvétel a rendelés vége előtt
fél órával.
Gyógyszer iratás:
minden nap 10.00-13.00 – ig
Rendel: Dr. Lobmayer Péter
Telefon: 470-546
Oroszlányi Ügyelet:
361-761 ; 06-30/640-2080
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Bogáth István polgármester sajnálkozását fejezte ki a felvezetőben említettek
miatt, de bíztatott mindenkit talán még
lesz jövője a kömlődi iskolának.
Talán azért is hogy vonzóbb legyen a
kömlődi iskolába járni elmondta, hogy
az önkormányzat kedvezni kíván azoknak, akik hősiesen mégiscsak ide járatják gyermekeiket. Minden a kömlődi
iskolába járó gyermek szeptembertől
ingyen étkezhet, a költségeket 2016
december 31-ig az önkormányzat viseli. A jövő évi költségvetés függvényé-
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ben nagy valószínűséggel ez jövőre is
így lesz !
Ami pedig nemcsak a Kömlődre járóknak szól. Minden kömlődi diák középiskolával bezárólag 20.000 forint iskoláztatási támogatásra jogosult.
A teendő csak annyi, hogy kérelmezni
kell.
A rövid ünnepség végén a résztvevők
meghallgatták ( !!! ) a SZÓZATOT,
majd mindenki az osztályterembe sietett, ahol átvehették a diákok a tankönyveket.

A község önkormányzata a Belügyminisztérium által kiírt településfejlesztési
pályázaton 5.016.005 forintos pályázati
támogatást nyert.
Még májusban nyújtottuk be azt a pályázati csomagot amelyben kézilabda
pálya építése, valamint belterületi utak
felújítása szerepelt.
Ezek közül a József Attila utca egy
szakaszának teljes körű felújítása nyert.
A pályázati feltétel: kizárólag meglévő szilárd burkolat felújítása támogatható a település belterületén.
Ennek a feltételnek a József Attila utca
ezen szakasza felelt meg. A maximális
támogatás egyébként sem volt magas.
A zúzott kővel borított utak tovább
építését a pályázati kiírás nem tartalmazta.
A pályázat 15%-os önerőt ír elő, amelyet az önkormányzat hozzá tudja tenni.
Túl vagyunk hát ismét egy sikeres pályázati szakaszon, egy újabb lépést
tehetünk, a cél felé, hogy a település
valamennyi utcája aszfalt burkolatot
kapjon.
Köszönjük a támogatást, persze ehhez
jó pályázatot kellett benyújtani.

Kömlőd Község Önkormányzata értékesíteni kívánja Kömlőd, Pálóczi u.
10. szám alatt lévő 196 nm-es ingatlanát.
Érdeklődni lehet telefonon Bogáth
István polgármesternél (tel: 06-30-604
-3188) és Schvarczné Stieber Rita
aljegyzőnél (tel: 06-34/470-512).

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Holecz Csilla minden hónap második
keddjén 15.00 órától ingyenesen
jogi segítséget, tanácsot nyújt minden érdeklődő kömlődi polgárnak.

A tanyagondnoki szolgálat mikrobusza
az új tanévben is folyamatosan szállítja
a gyerekeket.
Az idei tanévben is a kömlődi iskolába
és óvodába járó gyereke vehetik igénybe a szolgáltatást.
Az „orvos járat” igazodik az új orvos
rendelési idejéhez. Az igénybejelentéseket Nagy Krisztián falugondnoknál
lehet megtenni.
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A Kömlődi Nyugdíjas Klub szeretettel
hív mindenkit 2016. szeptember 10-én
14.00 órára a rendezvény térre, ahol egy
tál babgulyással kínálnak minden érdeklődőt.
Italféléket mindenki hozzon magával.
Egy jó beszélgetés, néhány órás együttlét erősíti a közösséghez tartozást.
Jöjjön tehát mindenki, aki társaságra
vágyik !
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2016. 09.09-kén, pénteken 18 órai kezdettel csillagászati előadás és távcsöves
bemutató lesz a Művelődési házban. A
rendezvény a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében, a Községi Könyvtár közreműködésével valósul meg. Előadó a Felsőgallai Csillagász Klub. A rendezvény ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kovács Mihályné, könyvtáros

A faluközpont szépítése került most
sorra. Közhasznú munkásaink keze
munkáját dícséri a rendezetté vált központ, „buszforduló”. Az önkormányzat

saját erőforrásaira hagyatkozva rendezetté tetette a területet. Ezáltal az átutazóknak is kellemesebb látványban lesz
részük.

