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November hónap egyik legnagyobb
eseménye a Márton nap volt. Ez a néphagyomány csak néhány éve szerepel
programjaink között, de az idei évben
egész hetet szántunk e projekt megvalósítására. Megismerkedtünk Márton
legendájával, barkácsoltunk többféle
eszközből ,többféle technikával libákat.
Rengeteg libás dalos játékot, mondókát,verset tanultunk. A hét csúcspontja
Tengeri Attila zenész interaktív műsora
volt. Zenei eszközeivel fergeteges hangulatot teremtett: Minden gyerek, minden felnőtt, ( még a sorra érkező szülők
is ) kaptak különféle csörgő hangszereket és kísértük őt a ritmust csörögve,
zörögve J . Hangulatos, szórakoztató,
vidámabbnál vidámabb zeneszámokat
adtunk így elő, miközben még meg is
táncoltatta a gyerekeket.
Nagy öröm volt számunkra, hogy milyen sokan vettek részt a Márton napot
záró, szülőkel közös barkácsoláson.
Barkácsoltunk spatulából libákat, liba
síkbábokat, libalámpást, a barkácsolás
végén pedig libazsíros kenyeret ettünk,
nehogy egész évben éhezzünk. Mindannyian az elkészült és meggyújtott
lámpásokkal vágtunk neki a hazaútnak.
Kellemes, jó hangulatú közös barkácsolásban volt részünk.
Nagycsoportos gyermekeinkkel részt
vettünk az idősek napján. A kislányok
a Katica nagymama című jelenetet ad-
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ták elő, egy másik csoport pedig Az
oktondi kis egér című mesét játszotta
el.
A jelenetek után a gyerekek meleg
szívvel adtak át egy kis meglepetés
dobozkát, benne bon-bonnal az idős
embereknek.
Műsor után dolgozóink aktív vöröskeresztes tagokként a vacsora felszolgálásában segédkeztek.
November utolsó napján egy volt óvodásunk , Károly Szilveszter volt vendégünk, aki iskolásként gyönyörűen megtanult furulyázni. Most büszkén mutatta meg tudományát jelenlegi ovisainknak. Elmesélte,hogy ő is ebbe az óvodába járt, nagyon szeretett ide járni,
majd bemutatta a furulyafajtákat és a
működésüket. Olyan dalokat játszott,
melyeket régen itt tanult. A gyerekek
csillogó szemekkel hallgatták és sorra
kitalálták a dallamról, hogy melyik
dalos játékot játszotta. Sorra vettük
minden évszak legkedvesebb dalait,
természetesen a repertoárt, a közelgő
ünnep Mikulás dalai zárták, emelve a
készülődés hangulatát.
A felnőtteket a Magyar tánc dallamaival örvendeztette meg. Köszönjük neki,
hogy gyermekeinket gazdagította ezzel
az élménnyel, és hogy óvodánkra ilyen
jó szívvel emlékezik.
Szívesen látjuk máskor is.
Az óvoda nevelőtestülete
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Beköszöntött a tél, hidegek az éjszakák, és alig enyhülnek a nappalok. Így
van ez évről – évre, hol kemény telek
várnak ránk, hogy kicsit langyosabbak,
de fűteni mindenképpen kell. Sajnos
az, hogy a családok meleg otthonokban
„vészeljék” át a telet nem kevés anyagi
megterhelést jelent. Sokba kerül a gázfűtés, a fafűtés egyaránt. Bizony vannak települések, ahol este már nem
lehet az utcára kimenni, olyan fokú a
szmog, a széngáz, a fűst a vegyes tüzelésű kályhákba válogatás nélkül bedobott mindenféle tüzelőanyagoktól. De
fűteni kell, hogy védjük magunkat a
hideg ellen.
Kömlőd Község Önkormányzata ebben
nyújt támogatást a rászorulóknak, hogy
kicsit megkönnyítsék mindazok gondját, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, s jól jön pár m3 fa, mellyel enyhíteni szeretnének ilyen formában is az
anyagi gondjaikon.
Az önkormányzat ez évben is beadta a
tűzifára a pályázatot, és el is nyert 54
+ 37 m3 erdei tűzifát, melynek összege közel 1 millió forint. A pályázat
feltétele volt, hogy az önkormányzat
rendeletben szabályozza a tűzifa támogatás feltételeit. Ennek megfelelően az
előző évihez hasonlóan készítette el
erre az évre vonatkozó rendeletét a
faigénylés feltételrendszerére vonatkozóan.
A fa kihordása a beérkezett és elbírált
pályázatok alapján már megkezdődött.
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét,
hogy kérelmezzék még a tűzifára az
igényüket, mert még be lehet adni az
önkormányzathoz a pályázatot 2 m3
fára, s ez a mennyiség egy ideig talán
megoldja a fűtési gondokat. Az önkormányzat így tud egy kis melegséget
vinni mintegy 50 család otthonába.
Varga Katalin

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

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Elkezdődtek a munkálatok a temetőnél,
melynek során felújításra kerül a
kömlődi ravatalozó.
Van egy régi mondás, mely szerint, ha
meg akarsz ismerni egy települést akkor azt kezd temetőjénél.
Nos ez valóban így van, hiszen egy
falunak, a az ott élő embereknek a lelkületét nagyon jól megmutatja, milyen
módon tiszteleik az elődök emlékét.
Rendben vannak-e a sírok, milyen állapotok uralkodnak a temetőben?
Ehhez tartozik hozzá, hogy milyen
körülményeket tudunk biztosítani arra
az eseményre amikor szerettünket utolsó földi útjára kísérjük.
Ezért nagyon fontos a mostani beruházás, amelynek során 6.738.305 forint

pályázati támogatás felhasználásával megújítjuk a ravatalozó
épületét.
Az épületet a
lapos tető helyett, - mely több
helyen beázik sátortető fogja
védeni. Az épület kívül és belül
is felújításra kerül. Új burkolatok készülnek és
belül egy WC is kialakításra kerül,
melyet a temetésekkor használhatnak
majd.

Az ünnep mindig más egy kicsit a hétköznapokban, akkor időt szakítunk az
együttlétre, szépen felöltözünk, kimozdulunk otthonról.
Ünnepelni jött össze ez évben közel 50
kömlődi idősödő lakos. Az önkormányzat hívása a 65 év felettieknek szólt
akik társaikkal együtt érkeztek a rendezvényre. Kedves gesztus volt az
önkormányzattól, hogy felajánlotta
mindazoknak a kisbusszal történő szállítását, akik számára gondot okoz a
gyaloglás, a rendezvényre történő eljutás és az esti hazamenetel.
Bogáth István polgármester a maga, a
hivatal és a képivelő-testület nevében
elhangzott köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy ismét megtisztelték jelenlétükkel a szépkorúak a rendezvényt, melyet minden évben megtartanak a Vöröskereszt Szervezet segítségével. Hasonló szavakkal szólt a megjelentekhez Kovács Mihályné Erzsike a helyi

szervezet elnöke is.
Szép gesztus volt az est folyamán amikor Kovács Istvánné, Szent Ágoston
versét elszavalva kérte a megjelenteket,
hogy emlékezzenek mindazokra, akik
ez évben már nem ünnepelhettek velük,
akik már elköltöztek a földi létből.
A kedves kis előadások után az óvodás
apróságok nyüzsgése töltötte be a termet, amikor is kicsinyke színes csomagokkal ajándékozták meg a nagymama
és nagypapakorban lévő falusiakat,
gondosan ügyelve arra, hogy a kék kicsi desszertet rejtő csomag a bácsikhoz,
a rózsaszínű pedig a nénikhez kerüljön.
Ezek után a kömlődi mazsorettek kápráztatták el nagyszüleiket. Ők mára már
a „nagy” elődök nyomdokaiba léptek,
hiszen ebben az évben már egy versenyen is megmérették magukat, ahonnan
három ezüst és egy bronz éremmel térhettek haza. A fiatal mazsorett lányok
műsora méltán váltotta ki a jelenlévők
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A tél beálltáig minden külső munkálatot a kivitelező szakemberei elvégeznek.

tapsát.
Az est további része kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Az önkormányzat
támogatásával nagyon finom vacsora
került az asztalra, s nem maradhatott el
a jóféle bor és a sok-sok házi készítésű
sütemény sem, amit ügyes kezű
kömlődi asszonyok sütöttek, s a vöröskeresztes aktivisták szolgáltak fel.
Egy kivételes kiállítást is megtekinthettek a vendégek, hiszen az 1600 féle
szappanból álló gyűjtemény láttán viszszarepülhettek a fiatalságuk idejébe, és
a jelen különlegességeit is szemügyre
vehették Serfőző Györgyné, a dadi
nyugdíjas klub gyűjtője jóvoltából.
A szervezők köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik munkájukkal szebbé tették ezt a napot a falu idősei számára.
Varga Katalin
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Az elmúlt egy év történéseit az alábbiakban kívánom összefoglalni:
Meggyőződésem, hogy a 2014-ben
megválasztott képviselő testület valóban más felfogással végzi munkáját,
döntéseit a megalapozottság a megfontoltság és településünk jobbítása vezérli.
Az elmúlt egy évben a képviselőtestület 13 testületi ülést tartott, ezen
13. rendeletet alkotott és 139 határozatot hozott. Ezek mellett két bizottság a
Területfejlesztési, Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási,
Egészségügyi és Szociális Bizottság is
rendszeresen ülésezik és segíti a képviselő-testület munkáját. A Gazdasági
Bizottság 7 ülést tartott, a Humán
Bizottság14 ülést tartott ebben az évben, egyedi döntések száma meghaladta a 400-at.
Meggyőződésem, hogy aki a múltját
nem becsüli az a jövőt nem érdemli.
Ennek jegyében a képviselő-testület
rendszeresen megemlékezik a múltban
történt eseményekről.
A Hősök Parkja alkalmas hely az
ünnepi megemlékezések megtartására,
ilyen a Doni megemlékezés január 12én, a Március 15-i megemlékezés, a
Trianoni gyalázat évfordulójáról való
megemlékezés június 4-én, az Aradi
vértanúk emléknapja október 6-án, az
Október 23-i megemlékezés, illetve a
halottak napi megemlékezés a község
emlékhelyein.
Röviden tekintsük át időrendi
sorrendben a jelentősebb eseményeket:
Nagyon fontosnak tartom a falu közösségének összekovácsolását, amelyre
kiváló alkalom a Mindenki karácsonya
rendezvény, ahol a falu lakói, gyermekek, idősek egyaránt nagy számban
megjelennek.
Meg kell említeni, hogy az év elején
tartós hidegek voltak, amikor is
„villámsegélyként” tűzifát hordtunk ki
a nagymértékben rászorultaknak, illetve kiszállítottunk 39 m3 szociális tűzifát, valamint 20 m3 saját erőből vásárolt tűzifát is.
A tél kiemelt eseménye volt a régi
iskola mellett kialakított jégpálya, ahol
mintegy három hétig a gyerekek és
felnőttek is korcsolyázhattak.
Nagy sikerrel rendezték meg az óvodás
farsangot.
Rendszeres a településünkön a véradás,
melyet a helyi Vöröskereszt Szervezet
szervez.
A helyi Nyugdíjas Egyesület fiatalokat
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megszégyenítő lendülettel végzi munkáját, sok rendezvényt szerveznek,
illetve segítenek, vagy segítenek másnak a szervezésben. Ilyen volt a Tavaszváró est, az újonnan felelevenített
Májusfa állítás.
Szép színfolt volt a Rendezvény
téren megtartott Húsvéti hagyományápolás.
Idén is jól sikerült a Gyermeknap, valamint az iskolások és az óvodások közreműködésével megtartott Anyák napi
ünnepség.
Óriási sikere volt az önkormányzat
által kezdeményezett Palánta akciónak,
ennek kapcsán 260 család ültethetett
tavaszi palántákat.
Az iskolai tanévzáró ünnepségén,
ahol az iskola teljes létszámban, 12
fővel képviseltette magát, elbúcsúztak
Presser Ferencné tanító nénitől, aki
évtizedeken keresztül dolgozott a
kömlődi iskolában.
Az óvodában is nagy változás történt, Furákné Mózes Lilla óvodavezető
benyújtotta felmondását, ezek után
Makkné Bóka Tünde kapott megbízott
vezetői kinevezést.
A Falunap idén is nagy sikerrel zajlott, változatos programok, sok közreműködő részvételével. A finomabbnál
finomabb ételek - melyet szorgos
kömlődi kezek készítettek - hamar elfogytak.
Ősszel a tanévnyitón már csupán 10
gyermek vett részt a kömlődi iskolában
(a tanulók létszáma azóta 6 főre zsugorodott).
Az önkormányzat jóvoltából az óvodában ismét megszervezésre került az
úszásoktatás, melynek költségeit 90 %ban az önkormányzat viselte.
Hosszú évek kiesése után ebben az
évben ismét szüreti felvonulás volt a
faluban, bár sajnos a hideg, esős idő
rányomta a bélyegét a rendezvényre,
ennek ellenére több fiatal kömlődi leány is beöltözött népviseletbe, illetve a
kömlődi mazsorettek is végigvonultak
a falun.
A kömlődi mazsorett csoport az elődök nyomdokaiba lépve már versenyeken is megméreti magát. A Kisbéren
szervezett mazsorett versenyen három
2. és egy 3. helyezést értek el.
A szokásokhoz híven ismét nagy sikert
aratott a Tök jó buli című rendezvény
az óvodában, melyet ezúttal a jó időre
való tekintettel az udvaron tudtak megtartani.
Az ősz kiemelkedő eseménye volt
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idén ismét, hogy Kömlőd Községért
Kitüntető Díjat adományozhatott a képviselő-testület. A 2017. évi díjat Edőcs
Olga kapta. Innen is gratulálunk neki.
Nagyon fontos egy település életében, hogy vannak-e helyi civil szervezetek, illetve azok milyen tevékenységet folytatnak.
Nagy örömömre szolgál, hogy Nyugdíjas Klub immár bejegyzett egyesületként működik és fiatalos lendületet,
színfoltot hoznak a falu életébe.
A tradicionálisan működő Polgárőr
Egyesület tagjaira stabilan számíthat
Kömlőd község lakossága, ezt honorálta a képviselő-testület azzal, hogy mobil telefont vásárolt az egyesületnek,
melynek költségeit is folyamatosan
rendezik számukra. A közvetlenül hívható telefonszámuk 06-30-256-5139.
A Vöröskereszt helyi szervezete is
nagy segítségére van a kömlődi közösségnek. Folyamatosan szervezik a véradásokat, valamint a Falunapon, a Mindenki karácsonyán és az Idősek napján
is jelentős szerepet vállalnak a szervezésben és a lebonyolításban egyaránt.
Új színfoltja a településnek a Kömlődi Lovas Egyesület, akik több rendezvényen is képviseltették magukat.
A közösség összekovácsolódásának
egy különös és példaértékű megnyilvánulása a parnak-pusztaiak összefogása.
Ők önszervező módon Kisparnak pusztán egy romos területet kitakarítva szabadidő parkot hoztak létre maguknak.
Az önkormányzat egy EU-s szabványoknak megfelelő hintát vásárolt és
telepített erre a rendbe tett területre.
Kudarcként lehet beszámolni arról,
hogy a Kömlődi Sport Egyesület egyik
szakosztálya sem működik. Már a második szezon, hogy a labdarúgók nem
neveztek be a bajnokságba.
Ugyancsak szomorú tény, hogy az
íjászok a kezdeti lelkesedés után elmaradoztak.
A település fejlesztése elképzelhetetlen pályázatok benyújtása nélkül, én
magam is a választási kampányban erre
helyeztem a legnagyobb hangsúlyt, és
igyekszem minél több pályázatot elkészíteni, elkészíttetni, hogy községünk
azt az évtizedes elmaradást be tudja
hozni, mely az előző ciklusokban jelentkezett.
Pályázati forrásból megvalósult a Petőfi utca felújítása, és a patakon „átívelő”
új kis híd megépítése. Pályázati támogatás 8.070.534,- forint volt, melyet
1.600.000,- forint saját forrással egészí-
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Újabb nyertes pályázatokról is be
tudok számolni, ilyen a polgárőrség és
a nyugdíjas egyesület épületének a felújítása, melyben az elnyert pályázati
forrás 7.915.353,- forint, ehhez a pályázat kiírásának értelmében 2.638.451,forint önerőt kell biztosítani.
Kiemelt pályázatunk a Gézengúz
Óvoda átalakítása és bővítése, amelyre
105.000.000,- forint pályázati forrást
nyertünk.
A kömlődi ravatalozó felújítása is
elkezdődött, amelyben a pályázati támogatás 6.738.305,- forint.
Ebben az évben is sikeres volt a szociális tűzifa pályázatunk. A Belügyminisztériumtól 54 erdei m3 tűzifa beszerzésére kaptunk támogatást. Emellett a
Magyar Közútnál kiírt pályázatot is
sikerrel megnyertük, ahonnan 37 m3
tűzifát hozhatunk térítésmentesen.
Ezekben a projektekben a szállítást kell
megoldania az önkormányzatnak.
A településen belül talán nem nagyon fog látszani, mégis pályázati úton
nagy összeget nyert Kömlőd és Dad a
szennyvíztisztító telep felújítására. Az
új elképzelés szerint azonban nem a
szennyvíztelepet fogjuk felújítani, hanem új vezetékhálózat megépítésével
megoldjuk, hogy a kömlődi és a dadi
szennyvíz is az oroszlányi tisztítóműbe
kerüljön. Ennek a pályázatnak a munkaértéke 250 millió forint.
Vannak azonban nem nyertes pályázataink is, melyekkel éppen annyit kell
dolgozni, mint azokkal, melyekkel elnyerjük a pályázatot. Ilyen volt a Hősök Parkja felújításának elképzelése,
amelyben 2,5 millió forintra pályáztunk. Az elutasítás egyik indoka az
volt, hogy egyébként rendben van alapból a park.
Kömlődön nagyon fontos az utcák
felújítása, ezért pályázatot nyújtottunk
be a Perczel M. u rendbetételére, a
megpályázott összeg 17,5 millió forint
volt, melyet sajnos nem támogattak.
Vannak benyújtott pályázataink,
amelyeknek az elbírálása még nem
történt meg. Ilyen az utak karbantartására benyújtott gépbeszerzési pályázat, melynek értéke 12 millió forint.
A védőnői ház belső felújítására, a
művelődési ház belső felújítására és
egy szabadtéri színpad megépítésére 20
millió forint összegben nyújtottunk be
pályázatot.
A ravatalozó előtti terület térburkolására 1,6 millió forint értékre nyújtottunk be pályázatot.

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

A Határ utca aszfaltozására és felújítására 39 millió forint a támogatási
igényünk.
Az önkormányzat racionális gazdálkodásának köszönhetően jelentősebb
mértékű saját erős beruházásokat is
végre tudtunk hajtani.
Ezeket az összegeket az előző évektől
eltérően elő tudtuk teremteni.
Ilyen a
-közvilágítás kiépítése Nagyparnak
pusztán 1,2 millió forint értékben.
- a Jókai és a Béke utca között járdát
építettünk közmunkásaink szakszerű
közreműködésével 980.000 forintért.
-folyamatosan tartjuk karban a zúzott
köves útjainkat, pl. a parnaki bekötő
útnál, valamint
- folytatjuk a parkok építését a kömlődi
közterületeken.
Évek óta tervezgettük térfigyelő kamerarendszer megépítését, melyre az
előző önkormányzati ciklusban ugyan
voltak pályázati kiírások, de a pályázatok el nem készítése miatt nem valósulhatott meg a beruházás.
Ebben az évben saját erős beruházásként, jelenleg 5 megfigyelő kamerával 950.000,- forintért kiépítettük a
rendszer alapjait.
Új fűnyíró traktort és damilos fűnyírót
vásároltunk.
Az autóbusz megálló felújítási program
keretében újabb 2 db. autóbuszmegállót
építettünk meg.
Az előbbiekben említett szennyvízberuházáshoz alátámasztó tanulmánytervet
kellett készíttetni, melynek a költsége 1
millió forint volt.
Fontos számomra, hogy tervezzük a
jövőt, így az elvégzendő feladatokat is
tervszerűen igyekszünk megvalósítani.
A közeljövő tervei és munkálatai a következők:
A folyamatban lévő projektek befejezése
-óvoda
-polgárőr és nyugdíjas ház felújítása
-ravatalozó felújítása
-polgármesteri hivatal hátsó helyiségeinek felújítása
-pályázatot nyújtunk be egy aszfaltos
pálya építésére a rendezvénytéren.
-meg kívánjuk valósítani a Pálóczi
utcai járda megépítését saját forrásból
újabb közterületeket kívánunk parkosítani.
-egy kulturális és történeti tanösvényt
kívánunk kialakítani Kömlődön és
határban.

3.

Nagy kihívást fog jelenteni az iskola
épületének sorsa.
Mint látható, feladatok vannak bőven.
Egészen biztos, hogy nem fogunk unatkozni a következő esztendőben sem.
A település iránt érzett szeretetem bizonyára segíteni fog a célok elérésében.
Isten áldd meg Kömlődöt!!
Áldott karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok minden kömlődi honfitársamnak!
Bogáth István polgármester

Ebben az évben is megrendezésre kerül a mindenki karácsonya nagysikerű
rendezvényünk.
Az előző évekhez hasonlóan most is
kérjük, hogy támogassuk a kömlődi
gyerekeket.
Megunt játék és könyv adományokat várunk a védőnői rendelőben, a
polgármesteri hivatalban.
Ha már adakozunk, akkor részesítsük
előnyben a kömlődi gyerekeket!
A MINDENKI KARÁCSONYA
2017. DECEMBER 22-ÉN
PÉNTEKEN
17.00 órától
lesz a kultúrházban!
A gyerekeknek bábműsorral, ajándékkal, süteménnyel és teával, míg a felnőtteknek forralt borral és jó beszélgetéssel készülünk!
Mindenkit szeretettel várunk !

