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A Kömlőd Községi Önkormányzat
jóvoltából óvodánk gyermekei az idei
tanévben is járhatnak az Oroszlányi
Csobbanó Uszodába.
Az oktatásra bárki jelentkezhetett, aki
elmúlt 4 éves és meghaladta a 100 cm
magasságot ,( ez az uszoda előírása

volt) illetve akinek szülei vállalták ,hogy befizetik az összköltség
( igazán elenyésző részét ) 10 % -át,
ami 3.305 Ft volt. Így aztán 12 kisgyermekkel kezdtük meg szeptember 25-én
a 10 alkalmas oktatást. A gyermekek
nagyon várták. Mondhatjuk azt, hogy
már az első nap is kitűnően teljesítettek, mert a tavalyi vízhez szoktatás
után, az idén mindenki kivétel nélkül az
első pillanattól kezdve merült a víz alá,
és Magdi néni nem tudott olyan feladatot mondani, amit ne teljesítettek volna:
ment a vízbe bukfenc, a palacsinta porcukrozás, a célba ugrás, karika begyűjtés a víz alól. Volt földrengéses játék ,majd csatáztak egymással a békák
és a halacskák ,hogy melyik csapat tud
több labdát begyűjteni a víz alól?
Mindez a gyerekmedencében történt.
Ezután várják őket a további kihívások
és a konkrét úszómozdulatok a mélyvízben.
Köszönjük az ismételt lehetőséget az
Önkormányzatnak, és hogy az anyagi
javak jelentős részét átvállalta.
Köszönet jár a szülőknek is, akik

nap ,mint nap kísérőként segítségüket
nyújtják az öltözéshez-vetkőzéshez,
hajszárításhoz, utaztatáshoz, és a nap
végén így nyilatkoztak :
„ Nekem ez nem kötelesség…örömmel
megyek….annyira jó látni,hogy menynyire ügyesednek , fejlődnek napról-

napra. „ És ezzel mindnyájan így vagyunk !!!
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Az év eleje óta nem volt szervezett
véradás településünkön. Talán ennek, és a nyaralások végének köszönhetően sikeres véradáson vagyunk túl. Az utóbbi alkalmakhoz
képest sok önkéntes véradó jött el.
A 24 megjelent közül 21 adhatott
vért a szűrővizsgálatot követően:
Ábrahám Pál, Balázs Nikoletta, Balázs Zoltán, Borbély Ferenc, Bóka
Ferenc, Csikós Péter, Daróczi János,Divos Ágost, Ferenczi Zsolt,
Gombik Csaba, Hujber Nikoletta,
Kallóné Kerekes Brigitta, ifj. Keszler Sándor, Kocsis Szilvia, Máté
Attila, Máté Sándor, Máté Veronika,
Murcsik Krisztián, Pénzes Anikó,
Senkár Győző, Tógyer Szilvia.
Köszönet minden megjelentnek!
Külön köszönöm a türelmet, a várakozás miatt. Az előző helyszínen is
sok megjelent volt, ezért a meghirdetett időpontnál később értek hozzánk a véradó munkatársai.
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A visszaemlékezők szerint tíz évvel ezelőtt volt utoljára szüreti felvonulás
Kömlődön. Ebben az évben azonban
voltak olyanok, akik felvállalták mégis
megpróbálják megszervezni ezt a min-

Az időjárás azonban közbeszólt és az
egész napos esőzés alaposan bezavart a
nap eseményeibe. Pedig sikerült bírót és
kisbírót is találni a hosszú kihagyás után.
Már egy teljesen új generáció készülő-

den faluban élő hagyományt.
A szervezés motorja az egy éve újjáalakult nyugdíjas egyesület „vezérkara”
volt. Ők szólítottak meg néhány fiatalt,
hogy újjá kellene éleszteni a hagyományt. Megértő fülekre talált a felkérés
és elkezdődhetett a szervezés.
A helyi lovas egyesület is mozgolódott,
hogy ők is felvonulnak. kivezetik lovaikat és a környékből még újabb lovas
fogatokat is beszerveznek.
Közben fiatal kömlődi lányok kis csapata is lelkesen készült a szombati napra.
Ruhát kölcsönöztek maguknak és rég
nem gyakorolt táncokat tanultak meg.
Az utolsó helyhatósági választások óta
új közösségi összefogások alakultak,
rájuk lehetett támaszkodni. E napnak a
szervezése is a tenni akarás jegyében
zajlott.
Mazsorett csoport is újjáéledt, így ők is
nagy kedvvel és jó szívvel vállalták a
fellépést, vállalták, hogy végig táncolják
a település utcáit.

dött a felvonulásra.
Az esőzésnek is köszönhetően csupán
egy lovas fogat jelent meg, ők is Oroszlányból érkeztek.
Kora délutánra azonban az idő naposra
fordult és a résztvevők úgy döntöttek,
hogy mégis elindulnak. Ebben élenjárók

Kovács Mihályné, VK titkár.

Az óvoda nevelőtestülete

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Holecz Csilla minden hónap második
keddjén 15.00 órától ingyenesen
jogi segítséget, tanácsot nyújt minden érdeklődő kömlődi polgárnak.

OKTÓBER

NOVEMBER

ZÖLD

26

30

SZELEKTÍV

6

2

DECEMBER

1

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ Közéleti és információ havilap * Lapalapító és kiadó Kömlőd Község Önkormányzata
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. Felelős kiadó: Bogáth István polgármester
e-mail: polgarmester@komlod.hu telefeon: 06-34/470-512
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőség csak névvel aláírt írásokat közöl, az alá nem írt írások a szerkesztőségi írások.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. Ezek nem minden esetben azonosak
a szerkesztőség véleményével. Anyagot, kéziratot nem őrzünk meg.
ISSN: 2062-641X

2017. Október

voltak a fiatal mazsorett táncosok, akik
már alig várták, hogy végig menetelhessenek a falun. Nem akarták, hogy kárba
vesszen készülődésük. A táncos lányok
igazi jókedvvel mutatták be a megállásokkor a tanult táncokat. Rövidített útvonalon, de a menet sikeresen visszaérkezett a kultúrházhoz. Itt a színházteremben újra bemutatásra kerültek a táncok
és a verses mondókák.
A hűvös időben ezután kimondottan jól
esett az a forró babgulyás amivel a nyugdíjasok visszavárták a fiatal felvonulókat. A késői ebéd elfogyasztása után
még jó időre együtt maradtak a szervezők, fellépők. Jó kis beszélgetések kerekedtek ki az együttlétből.
A megújulás és a szervezés nehézségei
ellenére dícsérendő a kezdeményezés,
melyről mindenki azt mondta jövőre is
legyen felvonulás és ehhez komolyabb
segítséget is hajlandóak megadni.
Kívánjuk, hogy így legyen, kívánjuk,
hogy a kömlődi közösségi élet ébredése
ne hanyatlódjon le és az ilyen kezdeményezések hosszú távon megéljenek.
Sok sikert hozzá!
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Held Mártonné, Ibolya gondolataiban
fogalmazódott meg a kirándulás lehetősége még a nyár elején, hogy a nyugdíjas klub tagjai, a falu lakosai a szomszéd klubok tagjai részvételével ellátogassanak erre a szép kirándulóhelyre.
Sokan éltek az alkalommal, hiszen ide
nem lehet csak úgy „elugrani”.
Az időjárás nem a legbarátságosabb
arcát mutatta reggel. Mindenki jól beöltözött rétegesen, ernyőt, esőkabátot
nem otthon felejtve. Ötvenhat kiránduló, részben kömlődi, dadi, környei utasokkal indult az ország déli részére
Ópusztaszerre, hogy megtekinthesse a
Nemzeti Történeti Emlékparkot és
Feszty Árpád egyedülálló remekét a
Feszty körképet a magyarok bejöveteléről.
A távolság nagynak tűnik, de nem telt
bele két és fél óra, hogy megérkezzen a
csapat Dél-alföldre, pedig még egy
kellemes pihenőt is beiktattunk menet
közben felfrissülésre, kávézásra.
Gondolom, hogy velem együtt, - aki
már harmadik alkalommal járt az emlékparkban -, mindannyian meg voltak
illetődve a látványtól, kiváltképp azok,
akik csak elképzelni tudták, hogy milyen is a körkép, mert még nem volt
szerencséjük élőben megtekinteni. Maga a megközelítése, ahogy elénk tárul
sem átlagos. Csigalépcsőszerű rámpán
araszol az ember felfelé 3 emelet magasságba, s mielőtt elérné a legtetejét
már felsejlik valami, egy olyan látvány,
mintha egy magas dombtetőre érve
megpillantanánk a fejünk felett a kék
eget. Mert valóban a kék ég magasodik
elénk festmény formájában, majd felérve és körbejárva elénk tárul egy olyan
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csodálat, ami két részről is megdöbbent; egyrészt elcsodálkozunk őseink
honfoglalásán, elgondolva, hogy menynyi vérbe, verítékbe került, hogy megszerezzék a hazát, másik csodálatunk
maga a körkép megfestése. Minden
tisztelet Feszty Árpádé és munkatársaié
ennek a gigantikus képnek megalkotásáért. A kép megfestésének felkérésekor apósa javaslatára kezdett el gondolkodni a kör formában. A vázlatokat
Kárpátalján Kendereske nevű községben készítette, ahol napjainkban az
utódok elkészítették a Feszty kilátót,
hiszen aki járt már ott elmondta, kétség
nem fér hozzá, hogy ezt a tájat festette
vászonra a művész.
Körbejárva, s a képet nézve, mintha
körülölelne a múlt, és a látogató az
események részesévé válna.
Igen-igen jó szemnek kell lenni, hogy
el tudja választani az ember, hogy hol
ér véget a festmény és hol kezdődik a
valóság, az előtér a terepen, úgy mosódik eggyé a festmény a valósággal.
Mindannyiunkat lenyűgözte a látvány,
a gigantikus méret, mely 15 m magas
és 120 m hosszú, maga a kiállítási hely
mérete 38 m átmérőjű. Itt mindenki
elmereng halkan, beszédet is alig hallva, hiszen többször körbejárva mindig
újabb részletet fedezhet fel a néző a
fény és hanghatások mellett, és van idő
elmerengeni, megcsodálni minden részletét.
A fél óra látogatási idő letelte után
magunkkal vittük lelkünkben ezt a páratlan csodát, és ki-ki érdeklődésének
megfelelően egyénileg fedezhette fel a
skanzent, vagy éppen a panoptikumot,
ami szintén érdekes és színes, látványos
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kiállítás.
A reggeli esős időnek híre sem volt,
mire a falusi sétára került sor a skanzenben. Szinte nyárias melegben andaloghattunk a régi házak között, ahol kitkit visszarepített a múltba a látvány, az
eszközök, a használati tárgyak. A régi
iskolában a kiállított dokumentumok,
tanszerek visszacsalogatták a gyerekkorunk olajos padlós tantermeinek hangulatát, légkörét, a régi eszközöket, a
mártogatós tollat, a tollhegyet a fa tolltartót, a „löködős” golyókkal ellátott
számoló állványt. De egy egész falusi
múlt tárult elénk a skanzent végiglátogatva, ami akkoriban szükséges volt a
falusi élethez, mind-mind megtalálható
volt a templomtól, a malomig, a postahivataltól a szatócsboltig, a községházától a rendőrőrsig, a fazekastól a borbélyig. A szépen berendezett házak,
kicsinosított porták között járva tényleg
sokakban felsejlett a gyerekkor. Az
úgynevezett Hagymaházban még meg
is kóstolhattuk a finom hagymalevest, a
szemközti portán pedig a kemencében
sütött kenyérrel a lila hagymás zsíros
kenyeret is megízlelhettük.
Ki-ki kedvére a nap végén még beülhetett a Látogatóközpont mini
mozitermébe, hogy egy 3D filmet megtekinthessen a múltunkról, jelenünkről.
Fáradtan, de rengeteg élménnyel szálltunk a buszba. Annyira azért mégsem
volt fáradt a társaság, hogy a hosszú
úton nótázásra ne fakadt volna.
Kellemes, szép nap volt, ami három
falut „egyesített” barátságban egy pár
órára.

2017. szeptember 14-kén Gyukics Péter
tartott vetítéssel egybekötött könyvbemutatót a könyvtár szervezésében, "A Duna
hídjai a Fekete-erdőtől a Feketetengerig" címmel. A fotóművész kérésére
egy rövid műsorral készültünk bevezetésként. A Dunához köthető egy-egy mondóka, vers felolvasása után Molnár Eszter furulyázott, és énekelt a megjelenteknek. Nagyon sok érdekességet tudtunk
meg a hidakról, történetükről, építészeti
megoldásaikról. Tartalmas délután volt,
köszönet a József Attila Megyei és Városi Könyvtár közreműködésének, és a
technikai segítségért a Hegyháti Iskolának.
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Óvodánkkal szeretnénk a
Koronás CukorOvi 2017.
pályázaton részt venni.
Ehhez 100 db KORONÁS kristálycukor (porcukor ) logójára lenne szükségünk.
Kérjük , akinek nem okoz fáradságot e
logó kivágása, vagy a zacskók összegyűjtése, az jutassa el hozzánk az oviba!
Leadható az embléma ( vagy a zacskó ) :
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Nagyon szépen köszönjük a falu
lakosságának, és segítőinknek,
akik összegyűjtötték a rengeteg
elektronikai hulladékot!
Olyan sokat sikerült összeszedni,
hogy még egy adag elszállításra
vár november 9-én, természetesen újabb 20.000 Ft-ért. Ezért ,
ha valaki lemaradt a gyűjtésről,
vagy időközben keletkezett elektronikai hulladéka , illetve ha kidobásra váró vashulladék van
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elfekvőben, november első hetében jelezze a 06/ 30 2576918-as
telefonszámon és érte megyünk.
A bevételt karácsonyi ajándékok
vásárlására fordítjuk.
Köszönettel:
Az óvoda dolgozói

Zsuzsa boltban
Guszti boltban
Postán
Óvodában

bármelyik postásunknál
illetve magánszemélyként is elküldhető óvodánkat megjelölve a www.koronascukor.hu
oldalon olvasható feltételek
szerint. A beküldő magánszemélyek is sorsoláson vesznek
részt !!
A pályázaton az óvodák között
1db 1.000.000 ft értékű játékvásárlási utalványt
2db 250.000 Ft értékű vásárlási
utalványt
15 db 100.000 Ft értékű vásárlási
utalványt sorsolnak ki.
Az emblémák oviba való eljuttatásának
határideje:
2017. október 20.
Köszönjük a fáradozást !
Játszunk, TALÁN szerencsénk
lesz !
A játék részletei a
www.koronascukor.hu oldalon olvashatók !
Gézengúz ovi dolgozói, a szülők és a
gyerekek

Tisztelettel meghívjuk a község
lakosságát
a 2017. október 6-án 16.00 órakor
Kömlődön
a Hősök Parkjában
tartandó megemlékezésre

