KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

VII. évfolyam 3. szám

Mintha csak tegnap lett volna, hogy
felkereste a Hivatalt Held Mártoné Ibolya és Hezler Lászlóné Éva, hogy hozzák a hírt, miszerint Nyugdíjas Klubot
szeretnének alakítani Kömlődön. Bármilyen hihetetlen, de ennek már egy
kerek éve, hiszen most ünnepelték meg
együtt a „születésnapot”.
Held Mártonnét kértem, hogy számoljon be a klubéletről, merre jártak, milyen emlékezetes események voltak
eddig a klub életében, és mik a terveik
a jövőre nézve?
- Valóban most voltunk 1 évesek, amit
a február 13-i klubnapon ünnepeltünk.
Örömünkre egy szponzor felajánlott
erre az alkalomra egy 30 szeletes házi
sütésű, nagyon finom tortát. Jutott mindenkinek és még a pártoló tagokat is
megleptük egy-egy szelettel, amit házhoz vittünk számukra. Meg kell még
említeni, hogy felajánlásba erre a napra
üdítővel is kedveskedtek számunkra.
Hamar eltelt egy év, sok-sok közös
élményben volt részünk, színházba is
eljutottunk, és igazi közösséggé formálódunk.
Március 8-án közösen ellátogat a Klub
Környére a Pizzériába, ahol elfogyasztunk egy vacsorát együtt, amolyan nőnapi ünnepként. Jártunk vendégségben
nemrégiben Környén, amikor is meglátogattuk a község Szabadidő Klubját,
és mi is szeretettel hívjuk és várjuk
őket a március 11-én megrendezésre
kerülő Tavaszváró összejövetelünkre
is.
- Említette Ibolya a Tavaszváró összejövetelt, ez milyen formában kerül
majd megrendezésre?
Nagy-nagy szeretettel
várjuk
a
kömlődiek jelentkezését erre az ese-

ményre, mely a Kultúrházba kerül
megrendezésre március 11-én délután
16 órai kezdéssel, ahol szeretnénk mindenkit megvendégelni egy vacsorával,
ami ingyenes. Annyi kérésünk lenne,
hogy italt mindenki hozzon magával.
Egy ilyen nagyszabású vendéglátásnál
van tennivaló, nem tudni hányan fognak megjelenni, ezért szeretnénk kérni
az érdeklődőket, annak érdekében,
hogy fel tudjuk mérni, hogy hány személyre készüljünk, szíveskedjen mindenki részvételét előzetesen jelezni a
470-693-as és a 470-575-ös telefonokon.
Reméljük, hogy nagy sikert fog aratni
az a kiállítás is ezen a napon délután 15
órától, amit a szorgos kezű asszonyok –
talán urak – kézimunkáiból állítunk ki,
melyre még várjuk a szép kömlődi
munkákat is, hogy egybegyűjtve azokat
megcsodálhassa mindenki. Érdekesnek
ígérkezik továbbá egy dadi gyűjtő soksok száz szappanának kiállítása is, hisz
visszarepülhetünk talán az időben felidézve, hogy milyen szerteágazó változatban, csomagolásban lehetett kapni
az effajta tisztálkodási szert az elmúlt
sok-sok évben.
Elmondhatjuk, hogy igazán aktívan és
hasznosan töltik el a kömlődi nyugdíjasok együtt a szabadidejüket, és megmozgatnak olyan idős embereket is,
akik a Klubélet nélkül talán nem is
járnának el otthonról.
Mi mást tudnánk a Klubnak kívánni
„születésnapjára”, mint jó egészséget
mindenkinek, és sok tartalmas időtöltést együtt.
Varga Katalin

A Perczel Mór iskola papírgyűjtést
szervez, amelynek bevételét az év végi
kirándulásra fordítjuk.
Tisztelettel kérjük Önöket,hogy támogassák tanulóinkat !
Minden hétköznap 7-16 óráig leadhatják intézményünkbe az összekötött
vagy zsákba tett újságokat és kartonokat.
Segítségüket előre is köszönjük!
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint
2017. március 1-jétől április 28-ig
kéményseprési, felülvizsgálati tevékenységet folytatnak a kéményseprő
munkatársai a község területén, melynek keretében mindenkit felkeresnek.
Kérjük Önöket, hogy vegyék igénybe
ezt a lehetőséget, mivel a fent megjelölt időben térítésmentes a felülvizsgálat. Egyéb más időpontokban a lakosságot terheli ezen szolgáltatás elvégzése.

… ne vegye magára. Falunkban mindenki igyekszik szebbé tenné környezetét, hogy jó érzéssel élhessük életünket ebben a kis közösségben. Így tesz a
Hivatal is, ahol a közmunkások tartják
rendben többek között a buszmegállókat. Sajnos tapasztalat, hogy hiába van
kihelyezve a szemetes rajta a csikktartóval, a csikkek hanyag eleganciával
vannak eldobva éppen ott, ahol a „vég”
éri őket. Évek óta létezik egy Kormányrendelet, melynek értelmében
fedett buszmegállóban tilos dohányozni. Aki mégsem bírja ki, hogy a várakozás ideje alatt ne gyújtson rá, az csak
a megállótól meghatározott méterre
teheti ezt. De ez sem azt jelenti, hogy a
csikknek ott kell kiesni a kezéből a
földre, ahol éppen az utolsó szippantást
végezte, hanem a kihelyezett szemetesek rendelkeznek egy csikktartóval és a
csikkeknek ott a helyük.

Községünkben is törekszünk a tisztaságra, rendre, hogy jó legyen végigsétálni az utcákon. Ehhez viszont az
szükséges, hogy együttműködjünk,
ügyeljünk a környezetünkre, figyeljünk
oda, hogy ne legyen a szemetesek mellé dobva se csikk, se papírzsebkendő
vagy bármilyen hulladék. Bízom benne, hogy ezt az írást a „elkövetők” is
elolvassák és megteszik azt a pár lépést
az utolsó slukk után a tartóedényig,
hiszen a buszra várakozók között sokszor gyerekek is vannak, és az ő jövőjük a felnőttek példáján keresztül tükröződik majd vissza. Mutassunk jó
példát számukra! És akinek nem inge...
VK.
Kömlődön a március 15-i ünnepséget
a Hősök parkjában tartjuk.
Időpont:

2017. március 15.
(szerda) 16.00 óra.
Ünnepeljük együtt a Szabadságharc
196. évfordulóját.
Mindenkit szeretettel várunk!
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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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Az idei évben ismét fergeteges hangulat jellemezte óvodánk télűző farsangi
mulatságunkat.
Hagyományainknak megfelelően közös
farsangi tánccal, mókás verssel, télűző
kikiáltóval köszöntöttük a közönséget.
Majd a szép számmal megjelent
„babák”, a leendő ovisok kezdték a
jelmezes felvonulást. Ők szüleik kíséretével mutatták meg maskarájukat. A
legkisebb fellépőnk alig múlt hat hónapos és egyetlen sírás nélkül, szemmel
láthatóan is élvezte a sokadalmat „ kistörpés” jelmezében.
A babák felvonulása után a Napsugár
csoport egyéni jelmezbemutatója késztette tapsra a közönséget. Meseszereplők széles skálája vonult végig a színpadon. Hercegnő, farkasember, kisegér
( egy macskával a kezében J ) karácsonyi manó, dínó , rendőr, fegyveres szellem…stb. Majd a Maci csoport pókja,
pókhálója, pókemberei szőtték a színpadi eseményeket behálózva a további
szereplőket: boszorkányt, a Jégvarázsból Annát , oroszlánt, kutyust, bokszolót.
Az egyéni jelmezek után a csoporttáncok következtek. A Napsugár csoport
minden tagja bohócnak öltözve lejtett
egy vidám táncot. A produkció végére
előkerültek a bohóchangszerek is, melyekkel héthatárra szóló csinnadrattát
csaptak, de aztán megjelent a Maci
csoport takarító brigádja, és fergeteges
táncukkal szó szerint is mindenkit lesöpörtek a színpadról: Hol vixeltek, hol
twisteltek ,mert köztudott „ De szép
buli után a takarítás…”
Miután rend lett a színpadon más hajókra eveztünk: A nevelőtestület tagjai
meglepetés táncukhoz matrózoknak
öltöztek, felhúzták a vitorlát, hol az
evezőlapáttal, hol táncaikkal, de felszántották a színpadot . Megküzdöttek
a szörnnyel , és megígérték,hogy : „
Nem szállunk ki a hajóból…..Nem…
NEM….. NEM …
A műsorszámok után kinyitott a büfé:
szendvics, sütemény, tombola, zenetánc tette teljessé ezt a szombat délutánt.
Itt szeretnénk megköszönni MINDENKINEK , aki bármilyen formában is
hozzájárult e nap sikeréhez. Mindenkinek köszönjük a nagyon sok felajánlást,
a segítséget, támogatást és a részvételt!
A fergeteges hangulatot bizonyító képsorok a komlod.hu , Galéria oldalán
találhatók.
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A felmerülő gondokat, problémákat,
melyeket jeleznek a Hivatal felé az
állampolgárok, legjobb akarata szerint
úgy a Hivatal, mint az Önkormányzat
és személy szerint Polgármester Úr
igyekszik orvosolni, megoldani az
adott lehetőségeket fegyelembe véve.
Így történt, hogy a helyi közmunkások
segítségével szétszórásra került útjavító murva a Parnak-pusztai bekötő és az
arra vezető főút elágazásánál. Ugyanis
a gépkocsivezetők, autóbusz vezetők
jelezték, hogy a talajegyenetlenség
baleset okozójává válhat.
Megjegyzendő, hogy sem a főút, sem a
parnaki bekötőút nem az önkormányzat
tulajdona.
Varga Katalin

A FEBRUÁR 27-i véradáson az előző alkalomhoz képest több önkéntes jelent
meg. A 16 véradó közül csak egy kiszűrt volt. A megjelentek névsora: Ábrahám
Pál, Banay István, Borbély Ferenc, Csikós Péter, Divos Ágost, Hujber Nikoletta,
Juhászné Szekér Laura, Kerner László, Kovács Lászlóné, Nagy László,
Pálinkás Ferencné,
Pálinkás Ferenc,
Senkár Győző,
Simon Miklós,
Szikszai Roxána,
Varga István.
Köszönet minden megjelentnek önzetlen segítségükért!
Kovács Mihályné, véradás
szervező.
Olvass Kemguruval!
„Szabó Magda emlékév”
Töltsd ki te is a feladatlapokat, hogy ott lehess a
II. bajnai olvasótáborban!
Mit kell érte tenned?
Elkéred az aktuális feladatlapot a könyvtárosodtól
Kitöltöd a feladatlapon található határidőig
Visszaviszed a könyvtárba
Várod az eredményhirdetést.
A nyertesek jutalma
egy egyhetes olvasótábor Bajnán,
2017. 07.03-07. között.
A táborban a legtöbb pontot elérő 20 fő vehet részt.
És hogy mit kell elolvasnod?
3-4. osztály: Szabó Magda: Sziget-kék
5-6. osztály: Szabó Magda: Tündér Lala
A verseny 3 fordulós!

Volt bizony idő, mikor a Kömlődi
KSK még két csapattal indult a megyei
bajnokságban. Aztán eljött az a nap is,
amikor a szurkolók hiába várták a csapat meccseit, nem találták a nevüket a
szereplők között. Mind hírül adtuk
akkor, Hastó Zoltán az egyesület elnöke leköszönt, nem talált utódot maga
helyett, aki átvette volna az elnöki tisztet, aki tovább vitte volna a labdarúgó
szakosztály ügyeit. Azt is hírül adtuk,
hogy a szakosztály megszűnése nem
volt magyarázható anyagi okok miatt,
hiszen az önkormányzat minden segítséget megadott a működésére.
Miután kitavaszodik és útjára indul a
labdarúgó szezon, azonban ismét lesz
élet a sportpályán. Sajnos nem kömlődi
színekben, de gurulni fog a bőrgolyó,
és hallatszik majd a bíró sípja is a rang-

adókon. Történt ugyanis, hogy a szomszédos dadi labdarúgók képviselői
megkeresték az önkormányzatot, hogy
mindaddig, amíg az ő pályájuk nem
alkalmas a focizásra, használhassák a
kömlődi gyepet. Természetesen a rezsi
rájuk eső részét fizetik, mint ahogy
vállalják azt is, hogy karbantartják a
pályát, nyírják a füvet, takarítják a parkolókat.
Talán egyszer még a kömlődi fiúk is
megörvendeztetik játékukkal a helyieket, addig is lelje mindenki örömét a
sport eme válfajában, bízva abban,
hogy kiegészülve a dadi szurkolókkal,
élvezetes meccseket láthatnak a
kömlődiek a vendégeskedő dadiaktól és
ellenfeleiktől.

Bejelentett alkalmi,
kerti munkára
( ásás, kertgondozás)
férfi munkaerőt
keresek!
Pataki Iván
Kömlőd,
József Attila u. 22.
Telefon:
06-70/285-9669

Kultúrház március 11-én
délután 16.óra.
Várjuk együtt a tavaszt !
A kömlődi nyugdíjasok

