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A természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke
a zöld ág. A májusi-pünkösdi ünnepkör
történelmi kapcsolatai következtében
egyaránt tükrözi a természet ciklikus
változásaihoz
fűződő
mágikuspraktikus elképzeléseket és a naptári év
egyházi, vallási mozzanatait.
Április utolsó és május első napja,
nemcsak a majális és a ballagások miatt
fontos, hanem a hónaphoz kötődő népszokás: a májusfa- állítás miatt is.
Magas, sudár fák alkalmasak, májusfának, melyeket általában éjjel vagy kora
hajnalban állítanak. Színes szalagokkal,
étellel-itallal is díszítik. Legtöbbször az
udvarló legény vezetésével állítják a
fát. Gyakran a közösségeknek is van
egy közös fája, aminek a kidöntését
ünnepély, és táncmulatság kísér pünkösdkor.
Ezt a hagyományt felélesztve a falu
májusfáját állított fel május elsején a
rendezvény téren. A műsor gerincét az
örökifjak, a helyi nyugdíjas klub adta,
amely az alkalom tiszteletére ideiglenesen asszonykórussá alakulva táncolt,
énekelt az üveg itallal kiegészített, felszalagozott fa körül. Majd az általános
iskola képviseletében Gombik Lili tavaszköszöntő versének örülhettünk. Az
ünnepség zárásaként Heldné Ibolya a
nyugdíjasklub képviseletében invitálta
az egybegyűlteket egy tányér hamisgulyásra.
Köszönjük nekik, és reméljük, jövőre
az ifjúság is részt vállal a szép hagyomány
ápolásában.
A délután további része zene mellett jó
hangulatú beszélgetéssel telt.
Jó tendencia. Folytatódjon!
Sipos Mónika
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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Vissza-visszatérő probléma a kömlődi
búcsú közeledtével, hogy veszendőbe
a hagyományok, egyre kevesebb az
érdeklődés úgy a falu, mint a részvevő
„mutatványosok” részéről. Ezen is
próbálna segíteni az önkormányzat,
hogy feléledjenek a hagyományok.
Ebben az évben egy Vidámpark mutatványos is emelni fogja a búcsúi hangulatot remélhetőleg a gyerekek nagynagy örömére.
Vásárolt az önkormányzat a Munkaügyi Központ támogatásával egy fűnyíró traktort. Ezzel maximálisan megkönnyíti azon dolgozók munkáját, a
munka hatékonyságát, akik meg vannak bízva a település rendjének fenntartásával. Könnyebbé és gyorsabbá
válik a fű nyírása a kistraktor segítségével.
Kömlőd község közterületeit térfigyelő
kamerával kellene felszerelni, ha a
megfelelő anyagi forrást megtalálja rá
az önkormányzat, megvalósítható lesz
ez az elképzelés, növelve ezzel a közbiztonságot a faluban.
Polgármester Úr tárgyalt az útépítési
szakemberekkel a Perczel utca felújítása, valamint a Határ utca szilárd burkolattal való borítása kapcsán elvégzendő mérnöki teendőkről.
Elkészült a Kömlődöt bemutató „Egy
perc Magyarország” c. film.
Parnak-pusztán összefogással játszótér

épül. Feltett szándéka a képviselőtestületnek, hogy a civil kezdeményezést anyagilag is támogassák.
Kötelező feladat a település arculati
kézikönyvének az elkészítése. Ez anynyit jelent, hogy beszabályozásra kerül, hogy extrém, kirívó épületek ne
kerülhessen megépítésre, mely egyáltalán nem illik a település képéhez.
Ennek elkészítése 1 millió forint. A
képviselő-testület megtárgyalta a legjobb kondíciókat mutató pályázatokat.
Szintén központi feladat, hogy el kell
készíteni egy Energiamegtakarítási
intézkedési tervet. Erre három árajánlat érkezett, a testület a legkedvezőbbet fogadta el.
Elfogadta a testület a partnerségi rendeletet, ennek értelmében a civil szervezeteket kívánja bevonni a kézikönyv
kialakításánál.
Módosította a képviselő-testület a szociális rendeletet; több, komoly szociális támogatásra lesz lehetőség a jövőben.
Bogáth István polgármester személyesen tájékozódott a határban lévő földutak beszántásáról, mely egyre inkább
teret ölt. Erről előterjesztést tartott a
testületi ülésen, és egyeztető tárgyalást
fognak lefolytatni ez ügyben a gazdákkal a közeljövőben.
Varga Katalin
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Örömteli dolog, mikor családon belül
történik beruházás, vagy gyarapodás.
Hasonlóképp öröm egy önkormányzat,
közösség életében is, amikor összefogással ki lehet pipálni egy újabb, ám
régen betervezett feladatot.
Kömlőd közfoglalkoztatott dolgozóival
összefogva készült el az a járda, amely
a Jókai utcától a Kanyar Csárdáig terjed.
A munkálatokhoz mintegy 35 m3 beton
lett felhasználva és bedolgozva, amit
saját erőből finanszírozott az önkormányzat.
Mindenképpen fejlődés ez a faluban, de
igazán öröm azoknak, akik naponta

Held Mártonné Ibolya beszámolója
Nagy volt a sürgés-forgás március 11én a Kultúrházban. A klubtagok örömmel készülődtek a vendégváró étkekkel. Már 11 órakor rotyogott a két bográcsban a jóféle étel, az egyikben marha- , a másikban pedig a sertéspörkölt.
Mindenki részt vett a nagy munkában,
közben már a kisterem is ünneplőbe
öltözött. Szebbnél-szebb csipke és hímzett terítőkkel voltak az asztalok feldíszítve, ezeket a terítőket a dadi nyugdíjas klub hozta el. Szilágyiné Éva kézimunkái szemet gyönyörködtetőek voltak, melyek a falakra voltak felakasztva. Láthattunk goblen képeket, és jelen
voltak Androvityné Kati kézimunkái is.
Csodálatosan díszítették az asztalokat a
különböző nyuszik, kosárkák, tojások.
Szeretném megköszönni a szponzoroknak, hogy hozzájárultak ehhez a rendezvényhez: Kárpátiné Zsuzsinak, a
Guszti boltnak, a császári pékségnek,
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megtették a régi, repedezett, töredezett,
balesetveszélyes járdán az útjukat, és
mostanra egy biztonságos, sima úton

haladhatnak gyalog, babakocsival egyaránt.

Tóth Sándornak, Polyák Tamásnak,
akiktől kaptuk a segítséget.
Délután már sorakoztak a vendégek,
akiket terített asztal várt. Elfogadta
meghívásunkat Bogáth István polgármester úr, a Nyugdíjas Klub tagjai, a
Környei Szabadidő Klub tagjai és nem
utolsósorban a falu lakosai, akik eljöttek, hogy egy kicsit elbeszélgessenek
egymással. Elmondhatjuk, hogy igazán
szép számmal voltak jelen, hiszen 62 fő
tette tiszteletét erre a rendezvényre. Itt
szeretném megköszönni a „Buli bárónak” Kaminak, hogy szolgáltatta a zenét.
Ezen rendezvényt követő klubnapon
ünnepeltük meg a Zsuzsanna, Ildikó
névnapokat és a Nőnapot. Erre az alkalomra az ünnepeltek finom süteménynyel és üdítővel kedveskedtek. Klubunk két férfitagja Held Márton és
Bognár Lajos köszöntötték a hölgyeket
egy-egy cserép virággal.
Március 28-ára hivatalosak voltunk a

környeiek révén egy kellemes, tó körüli
sétára és a Hanzi büfé udvarán egy
hangulatos szalonnasütésre, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Voltak
akik táncra is perdültek. Köszönjük a
környeieknek ezt a szép délutánt.
(A fentiekből is látszik, hogy aktívak a
kömlődi nyugdíjasok, minden lehetőséget megragadnak annak érdekében,
hogy egy kicsit kimozduljanak otthonról, kirándulhassanak, vagy csak együtt
lehessenek kicsit.
További tartalmas rendezvényeket és
munkát kívánunk a klubtagoknak és
valamennyi nyugdíjasnak, akik ezután
csatlakoznak a csoporthoz.)

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 idősebbek még emlékeznek az ünnepekhez kötött népszokásokra, ami
mára már sajnos egyre jobban kiveszőben van. Pedig a hagyományok ápolása
nagyon fontos része lenne a felnövekvő
nemzedék számára is.
Ezen próbált segíteni, feléleszteni a
hagyományokat Divos Ágost, aki a
mozgató rugója volt a húsvét vasárnapi
gyermekrendezvénynek.
A délelőtt 10 órakor kezdődő mulatságra sok-sok apróság volt kíváncsi, hogy
vajon mit is foglal magába majd ez a
kedves invitálás.
Volt ügyességi verseny, amit Kőrös
Krisztina irányított. Péntek Tímea és
Eszter gondoskodott arról, hogy a kicsik átváltozzanak az arcfestésük kapcsán, és különféle figurák kerüljenek
kezeikre a csillámtetoválással.
A szülők meglepetése volt a finomabbnál finomabb sütemények és palacsinták sokasága, melyet kívánság szerint
Netrebenka Andrea tekergetett sok-sok
töltelékkel a gyerkőcöknek. Szalka
Miklósné szörpökkel kínálta az apróságokat, oltotta szomjukat.
Voltak szülők, akik kisnyulat, kislibát
hoztak, hogy a gyerekek közelebbről
megismerkedhessenek ezekkel a pici
állatokkal és kedvükre simogathassák
őket.
Az akadályversenyeket is izgatottan
várták a gyerkőcök, volt ügyességi és
gyorsulási görkorcsolya verseny, tojásgurítás, tojásfestés, rajzverseny, tojással
történő célba dobás. Nagyon aktívak
voltak és izgatottan győzték le az akadályokat, készítették a szebbnél-szebb
csodás húsvéti meglepetésajándékokat.
Külön díjazásban részesítették a kicsik
festett arcát, mindenki ügyesen szerepelt, amit oklevelekkel köszönt meg a
rendezőség.
Zeke Kálmánt elismerő oklevéllel jutalmazták a jó hangulatért és a zeneszolgáltatásért.
Szép napsütéses, bár kicsit szeles idő
volt, de ez egyáltalán nem zavarta a
megjelent játékoskedvű gyerekeket és a
lelkes, segítő felnőtteket.
Köszönet a támogatásért, a szülőknek
a lelkes segítésért, hogy mindannyian
egy felejthetetlen, emlékezetes ünneppel ajándékozták megy a kömlődi gyerekeket.
Netrebenka Andrea elbeszéléséből
lejegyezte Varga Katalin
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A húsvéti hagyományok felelevenítése
egy egész hétig tartó programsorozatot
foglalt magába óvodánkban. Húsvét
közeledtével lázasan gyűjtögettük a
kifújt és feldíszített, illetve műanyagtojásokat ,hogy elkészíthessük az ünnep
egyik jelképét a tojásfát. Készült mindkét csoportnak saját tojásfája,a fogadó
térbe dekorációként, sőt az udvaron
levő aranyvessző bokrot is feldíszítettük. Köszönhető ez a szülők által ajándékozott rengeteg dísztojásnak, ami
igazán szép látványt nyújtott az óvoda
előtt elhaladóknak.
Húsvét hetében nagyon sokat barkácsoltunk. Persze minden a nyuszikról
és a tojásokról szólt. Készítettünk zacskóbábból, tenyérlenyomatból nyuszikat. Festettünk viaszkrétával díszített
papírtojásokat és természetesen a hagyományos, és igazi tojásfestés sem
maradhatott el. Közben nyuszis és tavaszi verseket, mondókákat mondogattunk és a nyuszikról énekeltünk.

Április 26-kán Szerencsi Edina gyermek könyvtáros tartott egy játékos foglalkozást a Föld napjához kapcsolódva
az iskola tanulóinak. Földünk védelme
érdekében már a gyermekek figyelmét
is fel kell hívni! "Mentsük meg Glóbit",nemcsak egy előadás volt. A foglalkozás végén izgalmas társasjáték során
sok érdekes dolgot tudtak meg a gyerekek a környezetvédelemmel, földrészekkel, a növényekkel, állatokkal kapcsolatban A program a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár szervezésében, a Községi Könyvtár közreműködésével jött létre.
Kovács Mihályné, könyvtáros.

A községi Anyák Napja rendezvényt
2017. május 5-én, (pénteken) 16.00
órától a kultúrházban tartjuk.
Színvonalas gyermekműsorral és virággal várjuk az édesanyákat és a
nagymamákat.
Önkormányzat

Immár hagyomány óvodánkban a húsvéti tojásgurítás is. Ezen a napon felmegyünk a Cigányvölgy tetejére és
mindnyájan egyszerre gurítjuk le az
előző nap festett tojásokat arra törekedve, hogy minél messzebbre guruljanak
a lejtőn úgy, hogy nem törnek el. Tojásgurítást követően az óvoda összes
gyermekével közösen kint a szabadban
játszottuk el az ünnephez kapcsolódó
dalos játékokat, ezzel is csalogatva a
nyuszit. Aki a hét utolsó napján nem
okozott csalódást. Minden kisgyereknek egy édességgel megrakott kis nyuszis kosarat, és egy színezőt hozott
ajándékul.
Kis közösségünk apraját-nagyját megmozgató esemény a Föld napja. Ezen a

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

napon minden kisgyerek egy virágpalántát hoz az oviba, amit azután közösen ültetünk el, hogy ezzel is szebbé
tegyük környezetünket. Ez az idei évben sem volt másképp. Ezen a napon
nagy hangsúlyt kapott az óvoda udvarának rendbetétele. Közmunkások felásták a homokot, a hinták alatti részt,
összesöpörték a lehullott gallyakat, a
dajka nénik előkészítették a virágládákat, a virágföldet, majd a gyerekek és
az óvó nénik is bekapcsolódtak, hogy
minden virág a megfelelő helyre kerüljön. Közben nagyon sok új ismerettel is
gazdagodtak a gyerekek, megtanulták
a virágok neveit: árvácska, begónia,
petúnia, muskátli, sziklakerti növény.
Megbeszéltük melyik virág hol szeret
élni, mire lesz szükségük a virágoknak
ahhoz, hogy gyönyörűen kifejlődjenek.
A közös munka eredménye a szép rendezett udvar.
Április utolsó napjaiban az óvodai
beiratkozás előtt nyílt napot tartottunk.
Ezen a napon bárki bejöhetett óvodánkba, hogy részese legyen néhány órára a
mesék és játékok birodalmának. Többnyire leendő kisóvodásaink voltak a
vendégeink, és bátran kapcsolódtak az
ovis tevékenységekhez, mesehallgatáshoz, körjátékokba, sőt barkácsoltak is
velünk. Szeretettel várjuk őket az új
tanévben!
Az Országos Rendőr Főkapitányság
rajzpályázatot hirdetett „Biztonságos
közlekedés gyerekszemmel s az állatok
főszereplésével” témakörben. Óvodánk
Árvai Maja rajzával részt vett ezen a
pályázaton.
Makkné Bóka Tünde
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Új státusz született Kömlődön,
amelynek keretein belül lehetőség nyílik a kulturális élet és a művelődés
szervezésére falunkban, és amely pozíciót én, Sipos Mónika nyerhettem el.
Az NMI Nonprofit Kft. (Nemzeti Művelődési Intézet utódja) szándéka szerint a kisebb falvakat is segíti ebbéli
szándékában, ami a jövőre nézve kecsegtető - anyagi- lehetőségeket is kínálhat. Amire nagy szüksége is van a
kis településeknek, tekintve igen korlátozott anyagi lehetőségeiket- lehetőségeinket. Ezért a jelen lehetőségek mellett, ami a különösebb befektetést nem
igénylő közösségteremtő tevékenységet illeti, távlati célom, hogy amint erre
lehetőség nyílik (és az NMI ígéretei
szerint nyílik) értékes művelődési és
kulturális programokat segítsek elérhetővé tenni a lakosság számára helyben.
Eredeti szakmám szerint kertészeti
indíttatású lévén szeretnék a falusi környezet adta lehetőségekre is építeni.
Így újra felébreszteni például a már
hagyományokkal rendelkező (Fojtek
Miska bácsi vezette) túrázást. Szándékomban áll a „Legszebb virágos porta”
versenyt a faluban megvalósítani,
vagy/és közös kertészeti tevékenységre
biztatni mindenkit.
Mint bizonyára
mindenki tudja, a településen élők öszszefogása az egyes emberek életminőségének- egészségének- javulását is
maga
után
vonzza.
A napokban minden családhoz, ingatlanhoz kiküldésre kerülő kérdőívben
azt szeretném felmérni, hogy a sok
lehetőség közül mely tevékenységi
körökre lenne igénye a lakosságnak.
Ezeket- pozitív visszajelzések esetén
célom lesz megvalósítani, megszervezni. Szeretném, ha a lakosság részvételével tevékenyen, aktívan részt venne a
közösségi élet kialakításában, amelyhez- a lehetőségekhez mérten segítséget szándékom megadni.
Bízom benne, hogy rendszeres kirándulásokat, esetenként kiállításokat
és színházi előadásokat látogathatunk,
és az anyagi feltételek megvalósulásával a lakosság érdeklődéséhez igazítva
vendégelőadó meghívására is sor kerülhet.
Ezek mind javíthatnának a falu kulturális életén- vagy csak egyszerűen jobb
lehetne a közérzetünk ezektől!
Köszönettel, és remélve a falu együttműködését:
Sipos Mónika

