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A március 15-i ünnepségünket a
Hősök parkjában tartjuk 2018.
március 15-én 16.00 órai kezdettel.
Minden kömlődi honfitársunkat
szeretettel várjuk a nemzeti ünnepünkön való megemlékezésre!
KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

2018. Március

település útjainak teljeskörű felújítása.
Még ez év nyarán a munkálatokat el is
végzik. A pályázaton 14.714.148 forintot nyertünk, melyhez 2.596.614 forint
önerőt kell hozzátenni.
Lássuk most milyen ütemezésben történtek eddig utcafelújítások a községben:
2015. Tatai utca teljes hosszban, Béke
utca, Jókai utca, Ady utca egy-egy szakasz teljes burkolat
2016. József Attila utca egy szakasz
teljes burkolat
2017. Petőfi utca teljes hosszban + híd
átépítés
2018. Perczel Mór utca teljes hosszban.

Kömlődön egy szavazókör van.
A szavazóhelyiség címe:
Kömlőd, Szabadság u. 9.
Polgármesteri Hivatal épülete.
Március 19-én ( hétfőn )
17.00 –18.30-ig véradás lesz a
Kultúrházban
Kérjük véradóinkat vegyenek részt az
alkalmon.
Köszönjük !

Mozgó urnát itt lehet igényelni.
Telefonon tájékoztatást a 470-140-es
számon lehet kérni.
A szavazókör április 8-án reggel
6.00 órától este 19.00 óráig tart nyitva.

A szavazókör épületének 150 méteres
körzetében politikai hirdetés, plakát
felragasztása TILOS !
Az autóbusz megálló épületek falaira
falragaszok felragasztása TILOS és
rongálásnak minősül.
Az önkormányzat nagyobb méretű
hirdetőtáblákat biztosított a megállókban a plakátok elhelyezése céljaira.
Kérjük őrizze meg mindenki a rendet
és tisztaságot a közterületeken!
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Ismét pályázati sikerről számolhatunk
be, mert újabb útépítési pályázatunkat
támogatta a Magyar Kormány.
Még 2017. tavaszán nyújtotta be az
önkormányzat azt a pályázatot amely a
Perczel Mór utca felújítását tartalmazta. A pályázat az utca aszfalt burkolatának teljes felújítására vonatkozik padka
építéssel egybekötve.
Pályázatunkat a nyár folyamán támogathatónak ítélték, ugyanakkor forráshiány miatt tartaléklistára került. 2017.
év végén kaptuk a hírt, hogy visszakerült a rendszerbe a pályázat és a Belügyminisztérium a költségvetés jó teljesítése miatt mégis támogathatja a
pályázatot. Néhány nappal ezelőtt érkezett meg a támogatói okirat és a pénz is
az önkormányzat számlájára került.
Bogáth István polgármester az örömteli
eseményt a Perczel utca lakóinak tartott
utcagyűlésen ismertette. Az utca lakói
nagy örömmel fogadták a hírt, hiszen
mi tagadás valóban sokszorosan megérett az utca a felújításra.
Újabb állomásához érkezett tehát a

Kitűnő hangulatban, látványos műsorok bemutatásával zajlott az idei farsangi ünnepség a Hegyháti Alajos nevét viselő intézményben .
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Ebben a hónapban három kiemelkedő
programunk volt:
február elsején Pintér Sándorné Mónika néni pedagógus minősítő vizsgája
február tizedikén délután Ovifarsang
február tizedikén este Retro Party.
Alig búcsúztunk el az ó évtől, máris
tele voltunk a közelgő Farsangra való
lázas tervezgetéssel, tevékenykedéssel.
A Farsang, vízkereszttől húshagyó keddig, más megfogalmazás szerint hamvazó szerdáig, a nagy böjt kezdetéig –
idén január 6-tól február 13-ig – tartó
időszak. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik ezt a télbúcsúztató pár
hetet.
A gyerekek nagyon szeretik ezt a hagyományt, mert a jelmezekbe öltözés
egy kicsit a „mássá válás” számukra.
Már régóta tervezgették, hogy ki, mi
lesz a Farsangon.
Az óvoda lakóinak minden napra adott
feladatot a Farsang.
Először is vidám díszbe öltöztettük a
termeket, öltözőt. Az ablakok nevetős

bohócai, álarcai jelezték, hogy benn
lázas készülődés folyik.
Mindkét csoport saját tánccal készült a
bálra. Igen sok gyakorlást igényelt a
gyerekektől, amin mindenki lelkesen
vett részt.
Mi óvónénik és dadus nénik is készültünk egy tánccal, amit délután a kultúrterem színpadán is gyakoroltuk, csiszolgattuk.
Közben készültek a farsangi meghívók
a családoknak, a leendő óvodásoknak,
és a plakát a falu apraja-nagyjának.
Kitaláltuk a kultúrterem dekorációját,
készültek a jelmezek, kellékek…tehát
volt bőven tenni valónk.
A szülők is kivették részüket a szervezésből:
tombolatárgyakat
hoztak,
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szendvics alapanyagokat vettek, különböző cégektől tombola felajánlásokat
kértek (és kaptak is!).
Február 10-én reggel kilenc órától
pezsgett az élet a kultúrban: a szülők
szendvicseket készítettek, az óvónénik
és dadusnénik dekoráltak. Hozták a
süteményeket a családok, a nyugdíjas

Klub tagjai, megérkeztek az innivalók
és rágcsák. Délre minden elkészült, a
helyére került.
Három órakor vette kezdetét a Farsang.
Az ajtóban két apuka a jegyeket, két
anyuka pedig a tombolajegyeket árulta.
Először a falu „babái” jelmezbe öltözve
mutatkoztak be, majd ezután az óvodások egyéni jelmezes felvonulása következett. Ezt követte a csoportok tánca.
Először a Maci csoport adta elő műsorát: mindenki Minyonnak öltözve táncolt a színpadon. Majd a Napsugár
csoport következett vadnyugati tánccal:
a gyerekek western ruhában, „lóháton”
ropták a táncot.
Mindezek
után
következett
az
óvónénik és dadusnénik meglepetés
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műsorszáma. A sejtelmes félhomályban mi, mint 5 seprűs vasorrú boszorkány, ijesztgettük pár pillanatig a nézőket, majd a színpadon előadtuk táncunkat.
Egy kis eszem-iszom után elérkezett az
izgalommal várt tombolahúzás ideje.
Felnőtt és gyermek boldogan vitte haza
a sok kisebb-nagyobb nyereményt.
Egy kis gyors takarítás és teremrendezés után, nyolckor kezdetét vette a
Retro party. A „buli” kezdetétől fogva
folyamatosan vásárolták a tombolajegyeket, az ismert régi „nóták” forró
hangulatot teremtettek. Éjfél előtt ismét
riogattuk egy kicsit a jelenlevőket,
majd óriási taps kíséretében ismét eltáncoltuk boszorkánytáncunkat. Az ezt
követő tombolahúzáson is sok értékes
nyeremény talált gazdára. Hajnali négyig tartott a jó hangulat, amikor is
mindenki nyugovóra tért.
Jó érzéssel búcsúztunk ettől a hónaptól
és jelképesen a téltől, hiszen az óvoda
történetében még soha nem látott felajánlások és bevétel jött össze a két
programmal. Mindent kifizetve, levonva összesen 407 460 forint maradt az
óvoda kasszájában!
Hatalmas köszönet mindazoknak, akik
valamilyen módon segítették ennek a
két programnak a sikeres létrejöttét,
lebonyolítását!
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Folytatódik a szociális tűzifa kiszállítás.
Amint arról már korábban beszámoltunk a Magyar Közút Nonprofit ZRt
által meghirdetett pályázaton az önkormányzat újabb adag szociális tűzifát
nyert. A pályázott mennyiséget a polgármesteri hivatal udvarára szállíttattuk.
A humán bizottsághoz beérkezett kérelmeket elbírálták és így megnyílt a
lehetőség az újabb kiszállításokra.
Közfoglalkoztatott munkásaink a nagy
hidegben is folytatják a munkát, hogy
minden rászorult meg is kapja a tűzifát.
Köszönet a tüzelőért a Magyar kormánynak, hogy megnyitotta ezeket a
pályázati lehetőségeket és ezáltal a
valóban rászorult családok ingyenesen
juthattak tüzelőhöz.
Köszönet Nagy Krisztiánnak, aki traktorját adta segítségül, valamint
Baudentisztl Jánosnak, aki pótkocsival
sietett a közösség segítségére.

2018. március 5-én 8-12 óráig nyílt nap lesz a
Kisfaludy Mihály Általános
Iskola Kömlődi Telephelyén.

Reméljük, mindenki jól érezte magát
ezen a napon, illetve éjszakán!
a Gézengúz Óvoda dolgozói

A nyílt napon tisztelettel várjuk a leendő elsősök szüleit.

Kömlőd Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a 2018. évi költségvetését
az alábbiak szerint:
Önkormányzat:
Bevétel - kiadás : 77.971.000 forint
Óvoda:
Bevétel - kaidás: 27.691.000 forint
Közös hivatal:
Bevétel — kiadás: 36.896.000 forint
Elfogadta a megbízott óvodavezető javaslatát
a Kömlődi Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda
nyári zárva tartási idejével kapcsolatosan, mely
szerint 2018. július 23-tól 2018. augusztus 20ig terjedő 20 napban tart zárva az óvoda.
Több ízben ülésezett a Kömlőd Község Önkormányzat
képviselő-testületének
Oktatási,
Egészségügyi és Szociális Bizottsága, többek
között egyéni kérelmeket, tűzifasegélyeket
bíráltak el.

Kömlőd Község Nyugdíjas Egyesülete
örömmel és köszönettel vette, hogy a képviselő
-testület 100.000,- forint támogatásban részesítette az egyesületet.
Nagy sikerrel folyt a közös torna a Kultúrházban, melynek egyenlőre vége, de igény
esetén újra indulhat akár. Sok barátság szövődött és új klubtagok is érkeztek a tornát szeretők köréből.
Az Egyesület 2018. március 12-én 16 órakora
tartja közgyűlését, melyben számot adnak az
elmúlt év eseményeiről és vázolják az ez évi
terveket, feladatokat.

