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Milyen jó is egy történeten keresztül
visszarepülni a fiatalságunkba, vagy
belebújni a színészek bőrébe és átélni
velük együtt az előadást. A dallamok
szárnyán elandalogni, kicsit elfeledve a
napi, élet adta gondokat. Egy decemberi pénteken 11 kömlődi nyugdíjas falubelinek megadatott ez. Történt, hogy
Held Mártonné, Ibolya figyelemmel
kísérte a szomszédos falu, Környe művelődésházbeli műsorait és rábukkant
egy színházi előadásra, melyről gondolta, hogy érdekelhetné a klubtagokat is.
Eltervezte, hogy megszervezi a színházlátogatást. Az elképzelést tett követte és izgatottan készülődtek az előadásra. Nagy segítségükre volt a polgármesteri hivatal, hiszen a tanyabuszt rendelkezésükre bocsájtva lehetővé vált, hogy
eljussanak Környére. A kisbusznak és a
polgármester úrnak köszönhetően így
csak egy autót kellett biztosítani, így
mindannyian eljutottak a színházba,
hogy kikapcsolódhassanak. A szünetben beszélgettünk a klubtagokkal, és
egyöntetűen tetszésüket fejezték ki a
darabbal kapcsolatban, mely nagyon
szórakoztató zenés előadás volt Éless
Béla egykori tatabányai Népház vezető
rendezésében, és szereplésével, neves
színészek, Kertész Péter, Nyertes Zsuzsa, Géczy Dorottya, a Jóban-rosszban
tv-sorozatból ismert Kondákor Zsófia
(Vera) Tóth Roland (Bodolai András)
személyében, hogy csak a főbb szereplőket említsük. Ez a Heltai Jenő által írt
történet az örök érzésekről szólt a szerelemről, csalódásról komikus feldolgozásban.
Bizonyára nem ez volt az utolsó
„szomszédolás” a nyugdíjas klub tagjainak, hiszen elhatározták, hogy figyelemmel kísérik a környei Faluház műsorrendjét, és élnek a lehetőséggel,
hogy gyakrabban kikapcsolódjanak a
mindennapokból. Minden bizonnyal, ha
lehetőség nyílik, rá a Hivatal támogatja
a látogatásokat azzal, hogy az utazásba
besegít a tanyabusz rendelkezésre bocsátásával. E sorok írója pedig annyi-
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ban segít, hogy környei lévén
„leszállítja” a jegyeket, megkímélve
egy utazástól a szervezőt.
Varga Katalin

Hamarosan elérkezik egy újabb adófizetési időszak, melyről a helyben
szokásos módon minden érintett
időben megkapja az értesítést.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a
2016. I-II. félévben többen nem tettek eleget helyi adófizetési kötelezettségüknek. Kérjük Önöket,
amennyiben hátralékuk van Kömlőd
Község Önkormányzata felé, azt
január hónapban szíveskedjenek
rendezni a későbbi kellemetlenségek
elkerülése végett.

Kömlőd Község Nyugdíjas Klubja
szeretettel hívja és várja az érdeklődőket a 2017. január 14-én 16 órai
kezdettel megrendezésre kerülő pót
szilveszteri mulatságra.
A rendezvény ingyenes vacsorával
egybekötött, kellemes szórakozást
ígér, melyen a talpalávalóról is gondoskodnak a szervezők kellemes zenével.
Egyben kérik, hogy italról mindenki
gondoskodjon magának.

Megértésüket és együttműködésüket
köszönjük!

Jelentkezni lehet 2017. január 10-ig
Held Mártonnénál a 407-693-as telefonszámon.

A Don folyó melletti csata 74.
évfordulóján a szokásos megemlékezést 2017. január 12én, csütörtökön tartjuk.
PROGRAM
16.30-kor megemlékezés a
református templomban, majd
gyertyagyújtás a Hősök parkjában.
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Eljött a várva várt nap,
megrendezésre került
Kömlődön a Mindenki
Karácsonya rendezvény.
Már fél hat körül gyülekeztek az érdeklődők a kultúrház udvarán várva arra,
hogy elkezdődjék a régóta
beharangozott karácsonyi
műsor.
Ebben az évben is érvényesült az a központi elv, hogy
ne a gyerekek adjanak műsort, hanem nekik szolgáljunk szórakozási lehetőséggel.
Bogáth István, polgármester megnyitójában szeretettel köszöntötte a megjelenteket, akik zsúfolásig megtöltötték a
termet. Rövid köszöntőjében elmondta,
hogy próbáljuk meg visszaállítani az
ünnep eredeti értelmét, azt amiről szól
a karácsony. Emlékeztetett arra, hogy
karácsonykor a Világ Megváltója született meg és ezt
ünnepeljük. A vásárlás, a
csillogás az nem más, mint
az évszázadok alatt rátapadt
lényegtelen dolgok sora.
Ajándékot is hozott a település lakóinak, Nagy Katalin
Kömlőd szülöttének ajándékát. A professzor asszony
saját írású könyveit és az
általa fordított műveket
ajándékozta települése
könyvtárának, a polgármester pedig ezen a nyilvános
alkalmon adta át a könyvtár
vezetőjének a szerző által a
kömlődieknek dedikált könyveket.
Mindenkinek áldott karácsonyt kívánva
átadta a szót a vendégeknek.
Ebben az évben az oroszlányi székhe-

lyű He-Mo művészeti együttes volt a
vendég. Hegyi Mónika az egyesület
művészeti vezetője mutatta be csapatát,
amelyben fiatal tehetséges művészpalánták szerepelnek. Az iskolás korú
gyerekek karácsonyi műsorral készültek a kömlődiek számára.

Sorra mutatkoztak be egyéni és páros
énekekkel a gyerekek, akik fiatal koruk
ellenére kítűnő műsorral kápráztatták el
a közönséget.

2017. JANUÁR

A finálé után vastaps szólította
újból a színpad elé az együttes
valamennyi tagját.
A műsort követően a kisebb
terem ajtaja is megnyílt ahol a
faluban szervezett gyűjtésnek
köszönhetően rengeteg játék és
könyv várta új gazdáját.
A gyerekek önfeledten válogattak az asztalokon elhelyezett
ajándékok között. Aki végzett a
többi asztalon felsorakoztatott
süteményhegyek között
„mazsolázhatott”, melyet a
helyi nyugdíjas klub tagjai készítettek.
Öröm volt látni a sok gyereket, akik
egymásra is figyelve gyűjtögették a
mások által felajánlott dolgokat.
A felnőttek eleget tettek az invitálásnak, ugyanis időközben elkészült a
helyi boros gazdák és búfelejtő helyek
által felajánlott borok egyvelege a csodálatos illatú és ízű forralt
bor. A hideg idő ellenére sokan éltek a lehetőséggel és
fogadták a kínálást. Az előző
évhez hasonlóan idén is baráti
beszélgetések alakultak ki. A
témák közt érthetően előkerültek a falu jövőképét is felvázoló elképzelések, melyek
nem vitába és veszekedésbe
torkollottak, hanem újabb
ötletek és nem utolsó sorban
felajánlások kerültek szóba.
Megint bebizonyosodott, nem
beszélni hanem tenni kell és
aki a közösséghez akar tartozni, az eljön a közösségi rendezvényekre.
Az emberek boldog karácsonyt kívánva
köszöntek el egymástól.
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A családok év végén számvetést készítenek, hogy milyen örömök, kudarcok,
bántok történtek, milyen terveket készítettek az évre és azokból mi valósult
meg.
Így van ez a „nagy családban” is egy
közösségben, jelen esetben falunk életében is, amikor is a Polgármester úr ad
számot az év végén azokról a realizálódott, - vagy esetlegesen kudarcba fulladt - tervekről, melyek megvalósultak.
Mozgalmas volt a 2016-os év, melyből
még 2015. decemberére is jutott öröm,
hiszen ekkor alakult újjá a Kömlődi
Nyugdíjas Klub, és bizonyították azóta,
hogy szükség van egy ilyen közösségformáló, programokat adó szervezetre.
Sikerült állami normatívát igényelni a
tanyagondnoki szolgálathoz, így biztonsággal tudjuk üzemeltetni.
Nagy előrelépés történt a falu infrastrukturális területén, hiszen a lehetőségekhez mérten és a sikeres pályázatoknak köszönhetően, egyre szépül a környezetünk. A teljesség igénye nélkül
néhány olyan nagyobb beruházás,
mellyel jelentős előrelépést sikerült
elérni:
2015 decemberében Nagyparnakpusztai úton 50 tonna zúzott kő elterítésére került sor, így megszűnt az évekkel ezelőtti áldatlan állapot, de megmaradt továbbra is a kátyúsodás.
Elkészült a Parnak pusztai ivóvízhálózat, melyet hosszas szervező munka
előzött meg.
A Petőfi utcában új vízelvezető árok
létesült, a gépi munkák után mederlapokkal lett kirakva a felső szakasz.
A Határ utcában mintegy 50 tonna zúzott kő lett kiszállítva, és a lakókkal
megállapodva, saját erejükből terítették
el, köszönet érte.
A Sportpálya alatti részen „még örökségből” nagy mennyiségű, föld került
elhelyezésre
értelmetlenül,
mely
eldózerolásra került és továbbgondolva
egy Íjász pálya lett kialakítva ezen a
területen.
Sikerként könyvelendő el, hogy pontot
tettünk sok elhúzódó problémára, így
pl. a Sportpálya teljes terjedelmében az
önkormányzat tulajdonába került földcserékkel történt egyezkedést követően
szintén az önkormányzat tulajdonát
képezi a ravatalozó épületének területe.
Sikeres pályázat útján a szennyvíztelep
felújítására 240 millió forint támogatást
nyert a község Daddal együtt, melyből
Kömlődre eső rész 120 millió forint.
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Elkészült és ezzel megszépült a Polgármesteri Hivatal előtti park, mely régi,
de újragondolt közkutakkal lett hangulatossá téve „szökőkútként” hasznosítva, ahol egy vízfogató segítségével lett
megvalósítva a terv.
Nagy lépés volt a falu életében a mintegy 31 millió forint támogatásból elkészült és szépen felújított orvosi rendelő
átadása júniusban. Önerőből megépült
egy akadálymentes bejáró és a kerítése
is önerőből szépült meg.
Sikeresen pályázott a község a József
Attila utca felújítására, sajnos a kézilabda pálya megépítésének elképzelése
továbbra is csak álom marad, mivel
nem támogatták ezt a pályázatot, talán
az egyre csökkenő gyermeklétszám az
oka?
Szintén benyújtásra került az Óvoda
felújítását célzó pályázat.
Támogatásra méltónak találták a Belügyminisztériumba benyújtott pályázatokat, a maximálisan pályázható 20
millió forintból megvalósításra kerül a
Petőfi utcai híd rekonstrukciója, a Petőfi utca új aszfaltburkolattal és padkával
történő felújítása, valamint a Ravatalozó épületének felújítása.
Szerződéskötésre került sor az Oroszlányi Házi Szociális Szolgálattal a szolgálati feladatok ellátására Kömlőd községben.
A kömlődi iskola sajnálatosan továbbra
is telephelyként működik tovább. Öszszesen 11 gyerek jár a helyi iskolába.
Örvendetes, hogy az önkormányzat
támogatásával ingyen járhattak a gyerekek úszásoktatásra. Az utazást is sikerült megoldani térítésmentessé téve azt.
Az orvosi rendelő felújításával egyidejűleg munkába állt a község új háziorvosa Dr. Lobmayer Péter, s ezzel 5 év
után ismét betöltött háziorvosi praxisa
van Kömlődnek.
Pályázatot nyújtottunk be a régi védőnői ház felújítására, döntés még nincs.
Sikeresen támogatta az önkormányzat a
rászorulók pápai fürdőbeli látogatását,
az óvodások újabb úszásoktatáson való
részvételét, két család részére kártyás
árammérő óra felszerelését, a csatorna
bekötéshez történő hozzájárulást. Iskoláztatási támogatásban részesített az
önkormányzat minden általános és középiskolást, babakelengyét kaptak a
megszületett picik. Az Idősek Karácsonyát is támogatta anyagiakban az elöljáróság.
Nagy lépés, hogy minden kömlődi ál-
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november első napját. Ugyanis ezen a
napon fényképész járt óvodánkban,
amikor csinos ruhába öltözve karácsonyi dekorációk közepette készülhettek
fényképek, akár meglepetés ajándéknak az ünnepekre, vagy csak egyszerűen emléknek az óvodai évekről. Szívesen láttuk ezen
a napon a testvéreket és a
vendég kisgyerekeket is óvodánkban egy
fényképezés
erejéig.
Ebben a hónapban elektromos hulladékgyűjtést szerveztünk. Itt szeretnénk
megköszönni a falu lakosságának a
rengeteg feleslegessé vált elektronikai
hulladék felajánlását, valamint az Önkormányzat segítségét az összegyűjtésben. Ennek köszönhetően 51.000 Fthoz sikerült hozzájutnunk, valamint
még egy kanyar (ami további 20.000
Ft-t jelent ) elszállításra vár. A rendelkezésre álló összeget karácsonyi ajándékok vásárlására fordítjuk.
A gyerekek nevében is köszönjük, és
kellemes ünnepeket kívánunk Mindenkinek!

Oroszlány város és a hozzá tartozó
települések véradóinak köszöntése
november 30-án volt az oroszlányi
Bányász Klubban. Ebből az alkalomból a kömlődi véradókat is köszöntötték. Az ünnepi köszöntők és a műsor
után a megjelent többszörös véradók
átvették az okleveleket, emlékérmeket.
A programot vacsora, kötetlen beszélgetés zárta. Akik nem tudtak megjelenni az ünnepségen itthon kapják meg
jutalmukat.

landó lakcímmel rendelkező, kömlődi
intézményekbe járó gyermeknek ingyenessé válhatott az étkeztetése.
Kömlődön mindig várva várt esemény
a Falunap. Ez évben is sikeres volt,
remek fellépőkkel, jó hangulatban telt a
nap. Minden segítőnek hála és köszönet
azért, amit társadalmi munkában saját
erőből hozzátettek. Sajnos ennek a napnak voltak negatívumai is, mert néhány
fiatal nem tudott megbirkózni az elfogyasztott alkohol mennyiségével, randalíroztak.
Sajnálatos módon sport terén van lemaradása a községnek, hiszen a régi szórakozást is nyújtó labdarúgó csapat nem
nevezett a bajnokságba, elvileg csapat
sincs. Az önkormányzat a pálya és az
épület állagmegóvásáról gondoskodik.
Öröm, hogy a szociális tűzifára benyújtott pályázat sikeres volt, így ismét segíteni tud az Önkormányzat a községben mintegy 20 rászoruló családnak,
hogy enyhüljenek a téli gondjaik.
Három darab új autóbuszmegállót készítettünk.
Egyértelmű tény, hogy szépül a falu,
nagyban köszönhető közmunkásaink
szorgalmának, hiszen sok-sok olyan
dolgot megvalósítottak, mely láthatóan
szebbé tette, teszi a környezetünket.
Köszönet illeti őket ezért.
Összességében elmondható, hogy fejlődik Kömlőd. A gazdálkodás stabilizálódik, hiszen hosszú évek után ebben az
évben először nem kellett működési
segélykérelmet benyújtania a községnek az Államhoz. Ehhez persze az is
kell, hogy az adóbevételeket tisztességesen befizessék a falubeliek és az is,
hogy a kömlődi földeken gazdálkodók
megosszák adóbefizetésüket a községgel. Sajnos továbbra is vannak, akik
nem érzik annak súlyát, hogy a be nem
fizetett kötelezettségek hátráltatják a
közösség fejlődését, létét.
Továbbra is csak összefogással, együttműködve lehet szebbé, élhetőbbé tenni
a falut. Ennek érdekében a község vezetése, az önkormányzat mindent megtesz, és ehhez kérik az Önök támogatását is.
Minden kömlődi honfitársamnak egészségben, sikerekben, eredményekben
gazdag 2017-es esztendőt kívánok!
Bogáth István
polgármester

Gyorsan telnek a hónapok az óvodában. Ismét eltelt egy tevékeny hónap,
már a Mikulás kopogtat, amikor kis
beszámolónkat a novemberi hónapról
írjuk. Már kezd hagyománnyá válni
óvodánkban, hogy Márton nap közeledtével megismerkedünk Márton püspök történetével.
Ilyenkor
egy
héten keresztül
minden Mártonról, és az ő lúdjairól szól. Nagyon sok libás
vers, mondóka,
dalos játék szerepel repertoárunkban, és ez,
az idei évben is tovább bővült. Számtalan technikát alkalmazva örökítettük
meg Márton lúdjait, hiszen festettük,
ragasztottuk, nyomdáztuk, vágtuk,
hajtogattuk őket. November 11-én
pedig, nehogy eleget tegyünk a mondásnak” aki libát nem eszik, egész
évben éhezik” libazsíros kenyeret reggeliztünk. Reggeli után mindkét csoport nekiállt még egy libás nagy munkának: Libabábokat készítettünk,
amikkel aztán a két csoport közösen
ünnepelt: Eljátszottuk, szavaltuk az
összes ismert libás játékot. A nap végén pedig minden kisgyerek libalámpás ajándékkal térhetett haza.
Már a karácsony hangulata jellemezte

Még lehet igényléseket beadni az önkormányzathoz azoknak, akik úgy érzik
rászorultságuk mértéke alapján jogosultak a kiutalásra.
Önkormányzatunk 39 köbméter tűzifa
vásárlására nyert el pályázati támogatást.
Januárban kerülhet kiszállításra mintegy 20 családhoz a családonkénti 2
köbméter tűzifa.
Az igényléseket január 15-ig kell benyújtani a polgármesteri hivatalban. A
határidő jogvesztő, tehát utána már
nem tudunk igényléseket befogadni. Ez
esetben a már beadott igények alapján
dönt a bizottság.

Kömlődi kitüntetettjeink:
Borbély Ferenc 20
Zsoldos János 25
Czuppon Imre 40
Varga István Szilárd 40
Gombik Csaba 50 alkalommal adott
vért.
Köszönet minden véradónak!

Furákné Mózes Lilla
intézményvezető

Balázs Máté r. főtörzsőrmester fogadó órái a Polgármesteri hivatalban.
Január 27.
Február 24.
Március 31.
Április 28.
Május 26.
Június 30.
Július 28.

11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra
11.00 óra

Körzeti rendőr telefonja:
06-70-68-45-723
Oroszlányi rendőrség:
06-34-560-730

