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Helyzetjelentés Nagyparnak pusztáról.
Talán nem gondolta volna senki, hogy
egyszer ez is megtörténik. És mégis a
vágyak valóra váltak!
A bekötő út mentén közvilágítás szolgálja a tanyába igyekvőket.
Hosszú évtizedekig, sötétben botorkált
itt kicsi és nagy. Generációk nőttek úgy
fel, hogy este sötétedés után csak az
érzékekre hagyatkozva lehetett itt közlekedni.
Hozzájött még ehhez a nagy esőzések
utáni sár és emlékezhet mindenki, csak
a dagonyázás maradt az arra járóknak.
Viták, veszekedések, egymásra mutogatás, üzengetés, acsarkodás volt a jellemző, mert nem történt semmi az életkörülmények javítása érdekében.
Kellett a váltás, kellett a személyi és
szemléletmódbeli váltás és működik a
dolog.
Van egészséges ivóvíz, folyamatosan
karbantartják az utat, eltűnt a sár, megújult az elektromos hálózat és most
pedig elkészült a közvilágítás is.
Az önkormányzat jó gazdálkodásának
köszönhetően mintegy 1.200.000 forintos költséggel saját erőből oldotta meg
a feladatot
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Nagy sikerrel zárult a nyugdíjas klub
tavaszváró est című rendezvénye. Március 11-én a kultúrházban gyülekezetek
az örökifjak. Nyugodtan lehet ezt mondani, hiszen annyi energia van a nyugdíja s klub tagjaiban, hogy azt a fiatalok is megirigyelhetnék.
A kultúrház kistermében csodálatos

kézimunkákat láthatott a nagyérdemű
közönség.
Dadról is érkeztek vendégek, itt voltak
a nyugdíjas klub képviselői.
Környéről is érkeztek barátok, ők a
szabadidő klubot képviselték.
Milyen jó is az ilyen kölcsönös vendégeskedés…..
A falon és az asztalokon elhelyezett alkotásokban gyönyörködhettünk.
A vacsorára is nagyon készültek
a szervezők, hiszen két féle pörköltet is elkészítettek és nagy
szeretettel kínálgatták a vendégeknek.
Aki ezen az estén megtisztelte
jelenlétével a vendéglátókat
valóban nagyon sok élménnyel
mehetett haza.
Sok sikert kívánunk a klub minden tagjának.
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Óh, szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kísértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.
A Himnusz eléneklése után Petőfi Sándor soraival köszöntötte Schvarczné
Stieber Rita március 15-én a Hősök
emlékparkjában szép számmal össze-

gyűlt megemlékezőket az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóján. Beszédében méltatta a hősök
érdemeit, hiszen elvitathatatlan szerep
jutott a fiataloknak. Cselekedetükre
Európa is felkapta fejét és példaként
állították Magyarországot. A 12 pontban megfogalmazott követelésük a
jobb, demokratikusabb, emberibb élet
reményében született.
Jókai Mór fogalmazta nagyon szépen a
forradalomi ifjak emlékét : „Míg magyar él, míg szabad ember él e honban,
kegyelettel fognak visszagondolni ez
évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira”.
Kokárdával szívük felett a kömlődi
ünneplő közösség átsétált Perczel Mór
emlékhelyéhez, ahol szintén főhajtással

és egy koszorú elhelyezésével emlékeztek a híres honvédtábornokra, majd
sokan sétáltak ki a temetőbe.
Ezek után az ünneplők egy része a református temetőbe ment, ahol Kövesdi
József szabadságharcos sírjánál elhelyezték az emlékezés koszorúját.
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Ha lassan is, de a tél csak megadja
magát a langyot hozó tavasznak. Bizonyítéka ennek az is, amikor a naptár
szerint elérkezik március 15, amikor a
hagyományokhoz híven a felnőttek,
gyerekek egyaránt emlékeznek a márciusi forradalom ifjaira.
Gyerekek csivitelésétől volt hangosabb, színesebb a minap Kömlődön az
utca. A kis ovisok az óvónénik kíséretével elsétáltak a Hősök parkjához,
ahol elhelyezték azokat a nemzeti színű zászlócskákat, melyeket saját kezükkel készítettek, így emlékezve az
egykori hős fiatalokra. Talán még nem
értik meg teljesen ezen ünnep jelentőségét, de érzik, hogy ez a nap kicsit
más, kicsit különlegesebb, kicsit ünnepélyesebb, mint a többi. Ezt a szép
hagyományt már évek óta követik az
óvodában, és remélhetőleg még soksok generáció ismerheti meg majd a
jövőben.
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Az arra járóknak bizonyára feltűnt,
hogy komoly munkálatok kezdődtek a
Béke utcát és a Jókai utcát összekötő
járdán.
Megérett a helyzet arra, hogy ezt a járda szakaszt felújítsa az önkormányzat.
Sokan járnak arra, fiatal anyukák babakocsit tolnak. Lakossági kérés fogalmazódott meg, hogy tegyük rendbe ezt a
járda szakaszt.
A döntés a költségvetés készítésekor
megszületett és az önkormányzat jó
gazdálkodásának köszönhetően, most
megvalósul a felújítás.
Mivel erre a célra pályázati forrás nem
áll rendelkezésre, ezért saját pénzügyi
források felhasználásával fog megvalósulni a munka.
Munkatársaink igazi értékteremtő munkát végezve elkészítik a járdát.
A tervek egészen a Kanyar csárdáig
tartalmazzák a megvalósítást.
Reméljük mindenki megelégedésére
fog szolgálni ez a felújított járda.

2017. április 16-án 10 órától a régi
iskola udvarán.
Ha van görkorcsolyád,
hozd magaddal!
Gyere el Te is és játssz velünk egy jót
a különböző ügyességi játékokban !

Mindenkit szeretettel várnak:
Guszti bácsi és segítői
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Mi másnak lehetne nevezni azt a személyt, aki képes arra, hogy a mások
által a hamutartóba dobott csikkeket
módszeresen kiszedje és azt a buszmegállóban szétszórja.
Mire is jó ez?
Arra mindenképpen, hogy megfigyeljük, és lebuktassuk a közterületet rongálót. Nyilván a méltó büntetést meg
fogja kapni. De addig is…
Az autóbuszra váró emberek le tudják
vonni a következtetést honfitársunk
lelki állapotáról és szellemi felkészültségéről.
Azt gondolja őrültünk, hogy majd mások mindig takarítani fognak utána?
Ebben bizony nagyot téved.
Nem alázok meg senkit, hogy mások
szemetelését, székletürítését

(emlékeznek még ugye…) mindig
feltakaríttassam.
Remélem a közösség kiveti maga közül az ilyen alakokat.
Régen minden falu főterén állt egy
pellengér oszlop, oda kötözték a közösség ellen tevékenykedőket.
Ma én is pellengérre állítom, hacsak
jelképesen is ezt az alakot, lássák a
falubeliek hogyan lehet más munkáját
tönkre tenni, mást megalázni.
Addig is kérem a lakosságot vigyázzanak magukra, mert az ilyen őrült más
gyalázatra is képes lehet.
Fontos, hogy kiszűrjük magunk közül
a közösséggel együtt élni nem tudókat!

A természet levetette szürke, egyhangú
nagykabátját és igyekszik színessé,
melegebbé tenni környezetét. Hosszú
volt ez a tél, szinte vágytunk már a
langy melegre, a zöldellő fű, a virágzó
fák látványára. Ilyenkor talán a hangulat is mássá válik az emberben, mert
lehet szomorkás, dühös, fáradt, de egy
kis ibolyára, aranyesőre pillantva megnyugvást érez pár pillanatra.
Kömlődön is igyekszik az önkormányzat szebbé, barátságosabbá tenni a parkokat, tereket karbantartással, gondozással, virágok ültetésével.
Ezekben a napokban került kiültetésre
sok-sok színesen pompázó árvácska,

mely díszíti a környezetet. Hazafelé
tartva lettem figyelmes 2-3 ovis kicsire,
amikor is odafutottak a Hivatal előtti
virágágyáshoz és megsimogatták a virágokat. .. visszavonhatatlanul itt a
Tavasz!
VK:

Bogáth István polgármester
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… különösen ott, ahol erre
eddig nem volt példa.
Parnak-pusztán húsz feletti a
kicsi gyerekek száma. A szülők összedugták a fejüket és
elhatározták, hogy a gyerekeknek is létrehoznak egy közösségi teret, ahol együtt játszva
jobban telik az idő, barátkozhatnak, és boldogabbak lehetnek. A polgármesteri hivatal
által kijelölt területen gyűltek
össze a szülők és kezdték meg
a munkát a leendő játszótér
kialakítására. A tereprendezéssel már megkezdődött és körvonalazódik egy szép játszótér
képe. A munkákból nem csak
a szülők, nagyszülők, vették ki
a részüket, de a gyerekek is
lelkesen dogoztak, sőt olyanok
is bekapcsolódtak a munkába,
akiknek nincsenek gyerekei,
vagy már kirepültek a házból,
elkerültek a pusztáról. Fontos
mege mlíteni, hogy az
Aranykocsi Rt. biztosított traktort a tereprendezésre. És hogy
kipihenjék az egész napi fáradságot,
egy hangulatos, közös szalonnasütéssel
tették fel a koronát a napra.
Az ötletadó és a munka összefogója
Baudentisztlné Csonka Alexandra képviselő asszony, akinek szintén van kicsi
gyereke, ezért is szorgalmazta, hogy ne
csak otthon egymagában, esetleg tesókkal játszhassanak a lurkók, de találkozhassanak, gyűljenek össze valahol,
hiszen együtt nagyobb öröm a játék, a
beszélgetés.
Az önkormányzattól ígéretet kaptak a
hinták megvásárlására, hiszen ennek
szabványosnak kell lenni, meg kel felelni a biztonsági előírásoknak, nem
lehet csak úgy „összedobni”. A többi
tárgyat, a padokat, asztalokat, homokozót, a tűzrakó helyet természetesen
ügyes kezű helyi emberek alkotják
majd meg, hogy minél kevesebb költséggel, de annál szebb játszóteret varázsolhassanak a kicsiknek.
Elgondolkodtam, miközben a képviselő
asszonnyal beszélgettem, hogy pár
kilométerre Tatabányától mennyivel
boldogabban nőnek fel a gyerekek, egy
ilyen közösségi összefogást látva, és
mennyivel jobban becsülik majd meg
azt a játszóteret, ahol látják, hogy a
szüleik, nagyszüleik és saját kis kezük
munkája is benne rejlik majd. Igaz, az
érem másik oldala, hogy távolabb van-
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nak a ”civilizációtól”, de sokkal-sokkal
több pozitív dolgot kaphatnak ők a
szinte még érintetlen, természetes lakókörnyezetükben, mint a zsúfolt városi
életet élő gyerekek.
Természetesen beszámolunk arról is,
ha ennek a példaértékű összefogásnak
kapcsán majd gyerekzsivajtól lesz hangos az elkészült játszótér.
Varga Katalin

Az iskolai beíratás
2017. április 20-án csütörtökön
8-19 óráig,
2017. április 21-én pénteken
8-18 óráig lesz.
A tanköteles korba lépő, azaz a 2011.
augusztus 31-ét megelőző, illetve augusztus 31-ig született gyermekét a
szülő köteles beíratni a fent jelzett
időpontban a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.

Katonai toborzó napot tartanak Kömlődön, 2017. április 11-én (kedden) 9.00
órától a Polgármesteri Hivatalban.
Minden érdeklődőt nagy szertettel várnak.
Csatlakozz a Hazát védő csapathoz!
Biztos megélhetés,
Biztos családi egzisztencia.

Az általános iskola első évfolyamára
történő beiratkozáskor be kell mutatni
a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.

Dr. Holecz Csilla ingyenes jogi tanácsadása időpontjában változás
történt.
2017. február 07-én 15.00 órától
várja a segítségre szorulókat !

