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örömmel fogadják a döntést és persze a
beruházást is. Ez egyébként nemcsak a
Petőfi utca lakóit érinti, hiszen jelentős
átmenő forgalom bonyolódik itt a falu
felső részei felé, ezért is esett a választás a Petőfi utcára.
A kivitelező Bazalt Kft. És az önkormányzat kéri a lakók együttműködését
és az esetleges, időszakos kellemetlenségért előre is elnézést kérnek. Az útlezárások további folyamatát előre jelezni
fogják az érintett lakosságnak.

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA
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Bogáth István polgármester

Megkezdődtek a Petőfi utca felújítási
munkálatai, melynek első lépéseként
elbontásra kerül a kömlődi vízfolyás
feletti áteresz. Ez a műtárgy már a megépítésekor sem felelt meg annak a követelménynek, hogy biztonságosan
elvezesse az esetenként nagy mennyiségben lezúduló esővizet.
Ennek következményeképpen gyakran
elöntötte az utat is a víz, sőt az itt lévő
házak udvarában jelentős károkat okozott. Most új áteresz kerül a mederbe,
melynek keresztmetszete már a nagyobb mennyiségű vizet is képes biztonsággal átvezetni az út alatt.
A felújítás során új pályaszerkezet is ki
lesz építve, melynek köszönhetően maga az útfelület is szélesebb lesz.
A Petőfi utcát is érintik a munkálatok,
hiszen itt új aszfaltborítást kap az utca,
valamint az út menti padka is megépítésre kerül.
Mint emlékszünk rá a beruházás pályázati pénzből valósul meg. Az áteresz
építését a pályázati keret teljes mértékben lefedezi. A Petőfi utca felújítása a
pályázati pénzből 200 méter hosszban
valósulhat meg.
Az első bejárás alkalmával vetődött fel

a kérdés; talán meg lehetne csinálni a
még elmaradó szakaszt is. A képviselőtestület döntött és úgy határozott, hogy
a kimaradt szakaszt is felújíttatja, ehhez
azonban önerőt kell igénybe venni.
Jelen pillanatban költségvetésünk lehetővé teszi ennek a plusz munkának az
elvégzését. Így a döntés valóban megalapozott, hogy a teljes utcát egyben
kezelve most végeztessük el a munkát
és ne várjunk más bizonytalan pályázati
forrásokra.
Remélem az utca lakói megértéssel és

Augusztus 23-kán Tóth Andrea közreműködésével vehettünk részt egy érdekes előadáson: "Gyógynövények és
fűszernövények mindennapjainkban"
címmel. Ismert, és kevésbé használt
növényekkel ismerkedtünk meg. Néhánnyal nemcsak képek formájában.
Megosztottuk az eddigi tapasztalatainkat, az előadás végén gyógyteát kóstoltunk. Sajnos ismét igen családias körben lehettünk, a kevés érdeklődő miatt.
Köszönöm a megjelentek aktivitását,
remélem hasznosnak ítélték az
elhangzottakat.
Kovács Mihályné, könyvtáros.
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A falunapon történt meg a bejelentés,
mely szerint településünk újabb pályázati támogatást nyert el.
Ebben az esetben a Gézengúz óvoda
felújítása és bővítése lesz az elvégzendő feladat, amelyhez a támogatás mértéke 105.011.536 forint.
Hosszú időszakon át csak tervezgettük
mit lehetne kezdeni a lepusztulás előtt
álló épülettel, mely még az 50-es évek
elején épült.
Elképzelés volt egy új óvoda építése is,
de ezt a fajta fejlesztést a pályázati
kiírás nem támogatta, nem volt lehetséges.
Az önkormányzat így visszanyúlt egy
korábbi javaslathoz, mely szerint a
meglévő épületet újítsuk fel és azt bővítsük. Erre már előbb tervek is készültek.
A terveket átdolgozva újabb koncepciókkal feltöltve a pályázati munkát
2016. év elején kezdtük el. Az időközben megjelent pályázati kiírásnak megfelelően alakítottuk a projektet, így az
óvoda felújítás és bővítés lett a cél.
Konzorciumi partnerségi szerződést
kötöttünk a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft-vel, és közösen dolgoztuk ki a pályázatot, melyet

2016. áprilisában nyújtottuk be. Hoszszú várakozási időszak következett,
majd a hiánypótlás beadása után már
csak reménykedni kellett, hogy a pozitív döntés megszületik.
2017. augusztus 08-án született meg a
támogatási döntés, mely alapján mintegy húsz év alatt a legnagyobb fejlesztést végezhetjük el.
Az épület kívül belül teljes mértékben
megújul és felfelé fog terjeszkedni.
Önkormányzatunk felépített koncepciója úgy tűnik működőképes, hiszen az
alap egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése után most az oktatás
legelső lépcsője lesz rendbe téve.

2017. augusztus 31-én, 15,00 órakor
kezdődött a Környei Kisfaludy Mihály
Általános Iskola Művészeti Iskola
tagintézményében, a Kömlődi Perczel
Mór Általános Iskolában az évnyitó.
Az előző évhez hasonlóan 1-4 osztályban összevont oktatás folyik, a 10 diák
részére. Elsőként tanító nénijük, Hédai
Gizella köszöntötte a jelenlévőket. A
három kisdiák akik idén ülnek először
az iskolapadban, megilletődve figyelték az eseményeket. A legkisebbek az
iskolakezdés emlékére oklevelet kaptak.
Molnárné Varga Katalin Környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola Művészeti Iskola öt évre kinevezett igazgatója is köszöntötte a jelenlévőket. A
tanévsorán sokat fognak játszani, tanulni a gyerekek.
Három kisiskolás szavalása tette színesebbé az évnyitót.
Ettől az évtől kezdve a 4. osztályosok
angol nyelvet fognak tanulni, Magyaróvári József Tamás tanár úrtól. A napköziben, a tanítás után Sipos Mónika
foglalkozik a tanulókkal. A hitoktatást Bényiné Bogáth Éva és Hegyháti
Erika tartják a diákok számára.
A szülők részére a jövő héten lesz
szülői értekezlet.
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Még az áprilisi Kömlődi Hírhozóban
adtuk tudtul a Kedves Olvasóknak,
hogy Virágtanyán a lelkes szülők,
nagyszülők, kicsik és nagyok egy álmot
próbálnak valóra váltani, aminek kitalálója, mozgatórugója Baudentisztlné
Csonka Alexandra képviselő asszony
volt. Az ötletet közös összefogással, az
önkormányzat bevonásával nem hagyták szunnyadni, belevágtak a megvalósításba és mára már birtokba is vehették
az ott élő gyerkőcök a játszóteret. Az
Önkormányzat ígéretét megtartva megvásárolta az EU-s szabványnak megfelelő hintákat. Boldogan hintázhatnak az
apróságok a laphintán, a beülős hintán,
természetesen a biztonságot szem előtt
tartva. Homokozhatnak a homokozóban, ahol készülhet a finom homok süti,
homokvár. Itt jegyezném meg, hogy
szívesen fogadnak olyan még használható homokozó játékokat, ami otthon a
pince mélyén porosodik, vagy amit már
kinőttek esetleg a tulajdonosai.
A tavaszi számban írtuk, hogy összefogással minden könnyebben megy. Szép
példája ennek a virágtanyai történet,
hiszen mindenki tett valamit azért,
hogy az ott élő apróságoknak boldogabban teljenek a napjai úgy, hogy egymással lehetnek, önfeledten játszhatnak, kacaghatnak. Név szerint nem is
lehetne felsorolni a tettre kész felnőttek
és persze a gyerekek neveit, akik kivették a részüket a munkákból, így a képviselő asszony az újság hasábjain keresztül szeretné megköszönni az ott
élők igyekezetét, mindazokét, akik bármivel hozzájárultak az apróságok boldogságához, nem utolsósorban az önkormányzat közreműködését, segítségét
a játszótér megvalósulásához
Tudományosan alátámasztott megállapítás, hogy a hintázás túl a mozgás örömén, olyan élettani hatásokkal bír, mint
pl. az egyensúlyzavarok kiküszöbölése,
az iskolai figyelemzavarok megelőzése.
Ennek oka, hogy a hintázás erősíti a két
agyfélteke közötti kapcsolatokat és a
gyermek koordinációja mellett a gondolkodási képességeit is fejleszti. Nos,
nem hiszem, hogy az ötlet születésekor
ilyen tudományos megközelítés játszott
volna szerepet, egyszerűen csak a gyerekek napjainak boldogabbá tétele volt
a cél, hogy ennek még ilyen élettani
következményei is lehetnek az csak
további pozitívum, és persze feladat az
önkormányzatnak, mert a két hinta biztos kevés lesz a gyerkőcöknek, amikor
kiszabadulnak a jó időben, vagy egy-
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egy fárasztó iskolai leckeírás után
vágynak a mozgásra. A bővítés tervben
van véve a jövőben és hasonló összefo-
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gással biztos, hogy nem csak álom marad.
Varga Katalin
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Az előző napok kánikulája után az időjárás is kegyes volt a Kömlődi Falunaphoz, hiszen a hőmérséklet teljesen
optimális volt egy sikeres szabadtéri
rendezvény lebonyolításához. És mi
kell a sikerhez az időjáráson kívül?
Lelkes emberek, hivatali dolgozók, egy
koordinátor, aki ez esetben is, mint
legutóbb a falu polgármestere volt, a
képviselők, civil szervezetek, és mindenki, akiknek a céljuk, hogy egy közösségnek egy emlékezetes szép napot
szerezzenek.
Természetesen egy ekkora rendezvény
munkálatai hosszú hónapokkal előbb
elkezdődnek. Beindul az egyeztetés a
fellépőkkel, a helyszín rendbetétele, az
eszközök biztosítása, a műsor megtervezése, a főzés megszervezése az utolsó deka paprikáig, mind-mind összehangolt, sok-sok munkát vesz igénybe a
Falunapot megelőző
hetekben, hónapokban. Ennek az összefogásnak meg kell
maradni akkor is, amikor elérkezik a dátum,
kellenek a fegyelmezett emberek a csapatmunkához, hogy minden a helyén legyen,
mindenki tegye a dolgát, a rá kiszabott
feladatokat.
Ebben az évben is
Bogáth István Kömlőd Község Polgármesterének szavaival
vette kezdetét a rendezvény, aki elmondta, hogy köszönettel tartozik a
támogatóknak, a kömlődieknek, mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a Falunap sikeres
megrendezéséhez. Köszöntötte a vendégeket, Czunyiné dr. Bertalan Judit
kormánybiztos asszonyt, Popovics
Györgyöt a megyei közgyűlés elnökét a
környező településekről megjelent polgármestereket, intézményvezetőket.
Mint minden évben, így most is, a Kormánybiztos Asszony is szólt a Falunap
közösségéhez, és mint eddig az elmúlt
pár évben, most is örömteli bejelentést
tett, miszerint Kömlőd 105 millió forint
támogatást nyert el a meglévő óvoda
bővítésére, korszerűsítésére. És mint
az előző években, most is nagy taps
fogadta mintegy köszönetnyilvánításként a bejelentését. Ekkora támogatásra
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az elmúlt 20 évben nem volt példa a
község életében. Mivel jól gazdálkodó
településről van szó, a segítség itt nem
áll meg, hiszen út és hídépítésre, ravatalozó felújításra további 20 millió forintos támogatásra, a volt védőnői épület felújítására pedig 8 milliós fejlesztési támogatásra is számíthat a község.
Így a sok önerős fejlesztés mellett
ezekből a támogatási és fejlesztési pénzekből tovább tud szépülni, élhetőbbé
válni Kömlőd.
Popovics György köszöntőjében kiemelte, hogy a támogatás négyoldalú;
kellett
az Európai Unió, a Magyar
Állam, a megyei és a helyi önkormányzat ahhoz, hogy sikerült ezt a jelentős
összeget elnyernie a falunak. Hangsúlyozta, hogy az óvoda nagyon fontos
intézménye egy helyi közösségnek.

Mintegy elismerésként elmondta, hogy
Kömlőd újabban a pályázati lehetőségeket mindig komolyan veszi, aminek
meg is van az eredménye.
A köszöntők után megkezdődött a műsorfolyam, melyet a szervezők igyekeztek úgy összeállítani, hogy mindenki,
aprók és felnőttek, jól érezzék magukat. A jó hangulathoz természetesen
nem hiányozhatott a finom ebéd sem,
ami a déli órákra elkészült, így a Kedves Közönség tobzódhatott a gasztronómiai élvezetekben, mert a választékra igazán nem panaszkodhattak. A kondérok kínálata volt a vaddisznó, a szarvas és a kecske pörkölt, a velős körömpörkölt a roma töltött káposzta és
„desszertként” még hot-dog is az étlapon szerepelt. Igazán elismerés illet
minden „szakácsot” mert az ételeket
talán nem lehetett volna rangsorolni
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sem, olyan finomak voltak egytőlegyig. Ez meg is látszott az érdeklődők
számából, hiszen sokszor voltak kígyózó sorok, annyi volt az „éhes száj”. A
fellépők is egymásnak adták a
„kilincset”, s a műsorszámokból mindenki válogathatott kedvére. A délelőtti események között szerepelt a Kömlődi Lovas Egyesület bemutatója, ahol
nagy sikerrel mutatták be a fiatalok
mindazt, amit eddig elsajátítottak ebből
a szép sportból. Újdonság volt a sok
ügyességi játékkal az alkalmi játszótér,
ahol a gyerekek kipróbálhatták menynyire kreatívak, a kicsik pedig kedvükre ugrálhattak a légvárban, természetesen mindezt térítés nélkül. Egy új színfoltja is volt a rendezvénynek, hiszen
egy újonnan az önkormányzat által
saját erőből vásárolt sátorban kapott
helyet a gyerekek kedvenc
foglalkozása a kézműves
sarok és az arcfestés. Sokan kértek csillámtetkót
magukra, amit ügyes kezek
varázsoltak rájuk. A jövőben a fent említett sátrat
bármelyik civil szervezet
igénybe veheti rendezvényein. Talán a felnőttek
sem panaszkodhattak, minden műfaj képviseltette
magát szórakoztatásul a
színpadon, és aki akart, azt
talált is kedvére valót a
műsorfolyamban.
Sokan
maradtak estébe hajlóan is
a Rendezvénytéren, amikor
Leblanc Győző és Tóth
Éva nagysikerű operett műsorára szórakozhattak, és dúdolhatták a közismert
operett slágereket a fellépő művészekkel.
Egy jó Falunapon mi más is lehetne
zárásként, mint egy fergeteges utcabál,
nos ez idén sem maradhatott el, jó
zenére nagyon jól szórakoztak mindazok, akik hajnalig maradtak. Kell is
az, hogy néha megálljunk egy kicsit a
munka, az élet monotóniájából, hogy
leüljünk rég nem látott barátokkal, ismerősökkel egy pohár sör vagy bor
mellett beszélgetni, hogy egy bálon
kitáncoljuk magunkból a feszültséget.
Erről szól a Falunap, a lazításról, a
közösségformálásról és az összefogásról. És hogy ez ebben az évben is megtörténhetett, köszönet mindenkinek, aki
bármilyen formában is részese volt a
sikeres Falunap létrejöttének.

