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Alábbiakban Czunyiné dr. Bertalan
Judit országgyűlési képviselő beszédét ismertetjük, amely az ünnepségen hangzott el.
A folyamatos fejlődés jól látható a
településen. Számos elnyert beruházás,
megvalósult álom. Bízom benne, a
jövőben újabb források lehívását segíthetem, melyek szintén az itt élők, a
kömlődi családok és fiatalok javát szolgálják majd – értékelte az elmúlt időszakot Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a
térség országgyűlési képviselője.
Mindig örömmel érkezem Kömlődre,
hiszen mosolygó, elégedett arcokkal
találkozom. Valóban van ok az örömre,
hiszen a korábbi évek jelentős fejlesztéseket hoztak a községnek és a közösségnek, elég csak a felújított útszakaszokra, a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények újabb megújult
épületére, vagy a megszépült orvosi
rendelőre gondolni. Az elmúlt időszak
is azt mutatja, Kömlőd komolyan veszi
és megragadja a pályázati lehetőségeket, ennek pedig meg is van az eredménye, hiszen újabb fejlesztésekkel gazdagodott a község- hangsúlyozta a képviselő asszony.
A település sikeresen pályázott a kormány jól gazdálkodó önkormányzatok
támogatására kiírt pályázatán, ennek
köszönhetően pedig több régóta húzódó probléma oldódott meg a településen.
A faluhoz tartozó pusztai településrészekre megérkezett a vízvezeték az
egészséges ivóvízzel.
Közvilágítást kapott a Nagyparnak
pusztai út.
Az elmúlt időszakban teljesen megújult a kömlődi vízfolyás feletti áteresz,
emellett a Petőfi utca is új aszfaltborítást kapott, valamint út menti padka is
épült mintegy 10 millió forintból. További 6,7 millió forint pályázati támogatás felhasználásával megújul a temető ravatalozója is. Az épület kívül-belül
megszépül, a lapos tető helyett pedig
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sátortető fogja védeni – sorolta a beruházásokat a képviselő asszony. Megújult az orvosi rendelő és az orvosi
szolgálati lakás, mintegy 30 millió forintos támogatásból az elmúlt esztendőkben. A József Attila utca felső szakasza új aszfaltburkolatot kapott 8 millió forintért.
A 2017-es év végén újabb 15 millió
forint érkezett belterületi utak rendbetételére.
Az sem mellékes, hogy a település
költségvetése stabil, nem küzd likvidi-

Az óvodások által készített rajz is belekerült az „időkapszulába”, mutatja
Czunyiné dr. Bertalan Judit.
tási gondokkal, a település mérete ellenére a költségvetése kiegyensúlyozott.
„Ugyancsak pályázati pénzből szépül
meg az egykori védőnői szolgálat épülete, amit a polgárőrök vehetnek birtokba. Nem szabad elfeledkezni ugyanakkor a polgárőrség és a nyugdíjasklub
épületének külső felújításáról, parkosításáról sem, az erre a célra elnyert 8
millió forint támogatásból jut a napelemes rendszer telepítésére is” – emelte

4.

ki.
Az örömből jut az ovisoknak is: az
óvoda felújítására 105 millió forintot
nyert el a település. Az alapkövet már
letettük, eljött a megvalósítás, az építkezés ideje! A felújítás idejére a negyven óvodás az iskolába költözik. Az
iskolai könyvtár is költözés előtt áll, az
olvasók legnagyobb örömére a polgármesteri hivatalban kap majd helyet:
tágas olvasóterem, iroda, kiszolgáló
helyiség várja majd a könyvek szerelmeseit. Minderre öt és fél milliót fordíthat az önkormányzat” – folytatta. „A
többi fejlesztéshez képest talán annyira
látványos beruházás, ám mégis nagyon
fontos a Kömlőd és Dad szennyvíztisztító telepének felújítására elnyert támogatás. Az új vezetékhálózat megépítésével megoldhatóvá válik, hogy a
kömlődi és a dadi szennyvíz is az
oroszlányi tisztítóműbe kerüljön. Ennek a pályázatnak a munkaértéke 250
millió forint – zárta a sort.
„Úgy vélem, a hasonló kormányzati
intézkedések, valamint a már megítélt
és várható helyi támogatások jelentősen hozzájárulnak Kömlőd és a térség
fejlődéséhez, de nagy segítséget jelentenek a helyi közösségek megújításában, erősítésében is” – folytatta. Kömlőd országgyűlési képviselője arról is
beszélt, kiemelt célja az ezekhez hasonló beruházások elősegítése. „Van
még dolgunk, van még mit tennünk.
A jövő kihívásai között nem csak a már
folyamatban lévő projektek megvalósítása kell szerepeljen, hanem az újabb
fejlesztések által a megyében érzékelhető növekvő gazdasági erőnek a fenntartása és jövőbeni továbbvitele is.
Megerősödtünk, ezt az erőt meg kell
tartani, és a jövőben arra használni,
hogy a kömlődiek és a térség további
megmaradását és fejlődését szolgálja”
– zárta ünnepi beszédét a térség országgyűlési képviselője.
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Színes látványtervek sokaságán szemlélhették meg a kömlődi lakosok, hogy
szűk egy év elteltével milyen óvodai
intézményt vehetnek majd birtokba a
kicsi gyerekek és a gondozóik egyaránt,
milyen szép színfolttal gazdagok ismét
a község. Izgatott várakozók gyűrűjébe
érkezett meg pénteken, március 23-án
Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség
országgyűlési képviselője, valamint
Popovics György a megyei közgyűlés
elnöke Kömlődre.
Bogáth István polgármester köszöntötte a vendégeket, a megjelent falusiakat, elmondta, hogy egy nagyon
régen várt eseményre kerül a mai
nap sor, amikor jelképesen leteszik
az óvoda „alapkövét” és elindul a
felújítás, a tetőtér beépítése, kiszolgáló helységek építése, ami már
igen-igen ráfért az aprócska, nem a
21. századnak megfelelő gyermekintézményre. Felkérte a Képviselő
Asszonyt, hogy pár gondolattal foglalja össze, hogy miként is lehetséges az óvoda felújítása, miként jöhetett létre az, hogy ma zöld utat adhassanak ennek a beruházásnak
elindításához.
Czunyiné dr. Bertalan Judit köszöntötte
a megjelenteket, elmondta, hogy egy
kis falu életében ez igen nagy dolog.
Néhány fontos mozzanatot kiemelt a
beruházás kapcsán. Mindig el szokta
mondani, hogy Kömlőd nem küzd már
évek óta likviditási gondokkal, ennek
megfelelően pályázhatnak olyan beruházásokra, ami fontos a település életében. A pályázatok különösen a kistelepülésekre kiírva készültek, így lehetséges az önkormányzatok előkészítő
munkájának Kömlőd 105 millió forintot nyert el az óvoda modernizálására.
Kitért Képviselő Asszony arra, hogy
Bogáth István mindig nyaggatja vala-

mivel, tudja, hogy van még ígérete,
például a Határ utca rendbetétele. Szeretné, ha még sokáig „molesztálná”
minden hasonló beruházással, ami a
község fejlődését szolgálja, biztosítva
azt, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el
a településről, jó szívvel maradjanak itt
helyben a családok. Aki óvodát épít, az
bízik a saját településük életében, a
jövőben. Polgármester Úr mindent
megtesz annak érdekében, hogy élhetőbbé tegyék a falut.

Képviselő Asszony beszéde után Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke szólt pár szót az egybegyűltekhez.
Elmondta, hogy a megyei önkormányzat legfontosabb feladata a területfejlesztés, melyhez igazságosan kell elosztani a pénzt. Emlékezett, hogy polgármester úr jött rendületlenül sokszor
egymás után hozzá, hogy Kömlődön
igen fontos lenne, hogy felújítsák, átalakítsák, modernizálják a kornak megfelelően a meglévő 70 éves óvodát. A
pályázat aztán beadásra került és most
azért állunk itt, mondta örömmel, mert
eredményes volt az ez irányú harc, az
elnyert pályázati pénzekből az álom
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valóra válhat. Sok letelepedni szándékozó, a környéken munkát vállaló ember először megnézi az óvodát, esetleg
a bölcsödét, hogy a gyerekeit, amíg
dolgozik jó helyen tudja-e, és csak úgy
választ utána maguknak otthont egy
adott településen. A magyar sors, magyar élet nem képzelhető el falvak nélkül. A modern program keretében majd
hatalmas lehetőségek lesznek a falvakat
fejleszteni. Befejezésként gratulált a
kömlődieknek, jó munkát kívánt a majdan elkészült óvoda dolgozóinak, a
gyerekeknek pedig boldog gyermekéveket.
Bogáth István különösen örült,
hogy Képviselő Asszony még sokáig szeretne vele együttműködni, és
még sok hasonló eseményen részt
venni, majd örömmel mutatta be az
egybegyűlteknek és gratulált a már
hivatalosan is kinevezett óvodavezetőnek Makkné Bóka Tündének és
sok sikert kívánt a munkájához.
Végezetül befejezéseként meginvitálta a vendégeket az óvoda udvarára, ahol elhelyezésre kerül majd az
un. időkapszula, egy fémhenger,
melyben az utókornak üzennek.
Nem tudni, hogy majdan, akár 100 év
múltán ki, kik találnak rá, és kiknek
lesz majd érdekes a benne elhelyezésre
kerülő, kömlődiek aláírásával ellátott
ív, mely pár gondolatot tartalmaz a
magyarságról szóló hitvallásról. Belekerült három különböző lapszámú helyi
újság, a Kömlődi Hírhozó, a jelenlegi
óvodás gyerekek fotója, az általuk készített rajz, az épület tervei. Az ünnepség a kapszula elhelyezésével, majd a
gyerekek kedves kis műsorával folytatódott az óvodában.
Varga Katalin
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Csoportunk teljes kétszámmal vett
részt a
2018.03.17-én Tatabányán
megrendezett II. Kodály Open Országos Mazsorett Versenyen. A 2017.
őszén beiratkozott apró mazsorettjeinet
is szerepeltethettük a versenyen,
ugyanis ún. Start (kezdő) kategória is
meghirdetésre került, így két csoporttal
neveztük a versenyre. A versenyen
legfiatalabb tagunk is szerepelt, aki alig
múlt 5 éves. Izgatott készülődés kísérte
már a verseny előtti heteket a gyerekek
és a szülők körében is. Folyamatos
egyeztetés, intézkedés zajlott annak
érdekében, hogy minden gyerek felkészülten és a megfelelő felszereléssel
jelenhessen meg ezen a fontos napon.
A versenyen 18 csapat 307 versenyzője vett részt A szülőkkel és gyerekekkel megtelt zsúfolt öltözőben mindenki a cél érdekében igyekezett.
Egyik konty után készült a másik, és
épp időben elkészült az utolsó smink
is.
Elsőként szólították fel a sorakozáshoz
csoportunkat. Meghatottan és nagy
büszkeséggel vonultunk fel elsőként a
nagy közönség előtt, majd felsorakozott mind a 18 csapat. Boldogok voltunk, hogy ott lehetünk. A sorakozó
után elhangzott a Himnusz, a szervezők
köszöntötték a csoportvezetőket és
bemutatták a zsűri tagjait. A megnyitót
követően a csoportok sorban levonultak és kezdődött a verseny. A sorsolás
szerint az első produkciót csoportunk
nagyobb lányainak kellett bemutatnia,
vagyis mi kezdtük meg ezt a versenyt.
Azt hiszem, büszkék lehetünk, hogy
ebben az érthetően nehéz helyzetben
lányaink helyt álltak és összeszedetten
mutatták be az első versenyszámot.
Egy gyors átöltözés után pedig már egy
másik produkciót láthattunk tőlük,
majd hamarosan kisebbjeink is szerepeltek a klasszikus mazsorett tánccal,
majd később egy pompom-os tánccal
is. A nap folyamán lehetőségünk volt
más csoportok előadásait is megnézni,
a folyosón pedig hot-dog és vattacukor
árus is várta a gyerekeket. A verseny
helyszínén sok ismerőssel találkoztunk.
Nagy örömünkre a kömlődiek igen
szép számmal megjelentek, sok szülő,
nagyszülő, rokon és barát jött szurkolni, ami a gyerekeknek még nagyobb
élménnyé tette ezt a különleges napot,
hiszen számukra az öröm még nagyobb, ha a büszkén bemutatott pro-
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dukciót a hozzájuk közel állók is látják
és együtt örülnek a sikernek. Az eredményhirdetést követően a lányok lelkesen számoltak be érzéseikről, többeknek életük első érmét akasztották a
nyakába.
Az események kapcsán egyre többen látogatnak el csoportunk Facebook
oldalára, kedvelőink száma már meghaladja a 100 főt. Bízunk benne, hogy a
lelkesedés megmarad és csoportunk
bővülése tovább folytatódik következő
évben is. Jelenleg az érdeklődés nem
lankad, az elmúlt egy év során négy
taggal bővült a csoport, csökkenés nem
volt. Ősszel újra beiratkozást hirdetünk.
Egy ilyen alkalom megmérettet,
összecsiszol, közös emléket nyújt. A
verseny végére elfáradtunk, de nem
bántuk, mert egy izgalmas, megható,
emlékezetes napot töltöttünk kiváló
csapatunkkal és a kísérőkkel. A szülők
kivétel nélküli segítő hozzáállásának,
aktív közreműködésének is nagy szerepe volt abban, hogy ezen a napon megjelenhettünk.

A versenyen az alábbi eredményeket
értük el.
Basic kategória klasszikus mazsorett 2.
helyezés
Basic kategória botos csapat 3. helyezés
Start kategória klasszikus mazsorett 2.
helyezés
Start kategória pom-pom 1. helyezés
-Madari Éva

2018. március 5-én óvodánk nagycsoportosai a Kömlődi Perczel Mór Általános Iskolában jártak, hogy belekóstoljanak az iskolai életbe.
Ismerősként köszöntek rájuk a volt óvodások, akik már magabiztosan mondogatták, hogy milyen jó is iskolában lenni.
Óvodásaink is feltalálták magukat és
miután helyet foglaltak, gondolatban
már el is barangoltak a számok világába.

2.

Úgy tűnik, a télies időjárás sem ijesztette el a lelkes véradókat! Településünkön március 19-kén, 2. helyszínként volt véradás. Az első kitelepülésen is a vártnál több véradó jelent meg,
ezért kissé késve érkeztek a Vérellátó
Szolgálat munkatársai hozzánk. A
gyors kipakolást, a már várakozó véradók segítségével sikerült megoldani.
A 20 megjelent közül, csak egy volt
akit kiszűrtek a vizsgálatok után.
Véradók névsora: Banay István, Borbély Ferenc, Csűrösné Dr.Gulyás Boglárka, Csűrös Norbert, Hajagos-Tóth
Etelka, Hastó Zoltánné, Hastó Zoltán,
Hujber Nikoletta, Juhászné Szekér
Laura, Kerner László, Keszler Sándor,
Kiss Gábor, KovácsLászlóné, Máté
Attila, Molnárné Richter Bettina, Pálinkás Ferencné, Pálinkás Ferenc, Simon Miklós, Tógyer Szilvia.
Köszönet a véradásért, a türelemért és
a segítségért!
Kovács Mihályné, véradás szervező.

Március 22-kén a könyvtár szervezésében húsvéti kézműves foglalkozást
tartottunk. Nagyon jó hangulatban készültek a képeslapok, apró húsvéti dekorációk. Jó lenne, ha többen is csatlakoznának a lelkes, rendszeresen megjelenő alkotókhoz!
Kovács Mihályné, könyvtáros.

Egy számokról szóló mesét dolgoztak
fel a tanító
nénivel,
és büszkén oldották meg az iskolásoknak szóló feladatok sorozatát.
Majd lehetőség volt színezésre, de a
szabadidős játékok sokaságát is bemutatták nekünk.
Vendégül láttak bennünket gyümölccsel
és üdítővel. Mindannyian elégetten,
„ v á r j u k
a z
i s k o l á t ”
„de jó lesz az iskolában” gondolatokkal
tértünk haza.
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Kömlődön,
március 15-én méltó
módon, mintegy 50 fő részvételével
ünnepeltük meg a szabadságharc
évfordulóját. Az alábbiakban Bogáth
István polgármester elhangzott ünnepi beszédét közöljük.
Tisztelt ünneplő honfitársaim!
Mint rendesen most is egybegyűltünk, hogy a megemlékezés virágait
elhelyezzük az 1848-1849-es forradalom és szabadság harc évfordulóján.
Miközben készültem a mai alkalomra
megfogalmazódott bennem egy kérdés,
miért is vagyunk itt mi az utókor képviselői? Mi az ami miatt azt gondoljuk,
hogy nekünk ma meg kell emlékezni?
Kérték e tőlünk azok akik emléke miatt
itt vagyunk? Vagy gondolták e, hogy
az ő hőstetteiknek ma is van mondanivalója?
Az egykori elődök azt nagyon jól tudták, hogy akkor miért küzdöttek, miért
áldozták akár életüket is. Nagyon jól
tudták mi az, HAZA, mi az HAZASZERETET, mi az a küzdelem amit
ezért folytatnak. Nem kellett külön
magyarázni nekik, mi az amikor a családért harcolnak, akár a mindennapi
megélhetésért, akár a puszta létért.
Akkor abban a Habsburgok által elnyomott országban óriási tétje volt minden
cselekedetnek. Azokban az időkben a
nemzet megmaradása volt a tét. Gondoljunk csak arra, hogy a magyar nyelv
használatáért is küzdeni kellett. Megértjük-e mai utódok ezt egyáltalán?
1848 tavaszán létünk volt a tét. Ezt
világosan látták és tudták azok az ifjak
akik akkor összefogtak és megfogalmazták követeléseiket és megvívták a
forradalmat.
Kedves Kömlődiek! Legyünk rájuk
büszkék, mi különösen, hiszen a Tízek
Társaságának egyik tagja a kömlődi
Obernyik Károly volt.
A forradalom győzött, elérte megfogalmazott célját, megalakulhatott a független magyar kormány.
És milyen érdekes, akkor is az volt a
baj, hogy FÜGGETLEN. Mi az, hogy a
magyarok függetlenek akarnak lenni?
Mi az, hogy nem engedik más mondja
meg nekik mi a jó?
Ugye látjuk az összefüggéseket a mai
időszak eseményeivel.
Most is mások akarják megmondani,
hogy mi és hogyan kell tennünk.
Azokban forradalmi időkben mindenki
tudta mi a dolga, tették is később a
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harctéren is. Küzdöttek is vitézül, tehették mert olyan vezetőik voltak, mint
a Kömlődhöz erős családi szálakkal
kötődő Perczel Mór tábornok.
Mennyivel tisztábbak voltak az akkori
viszonyok!?
Lehetett tudni ki az ellenség, ki a barát? Kivel kell megküzdeni, hogy a
nemzet megmaradhasson. Össze is állt
az európai nagykoalíció, hogy szétzúzzon bennünket!
Hiába a kivívott szabadság, hiába az
elért eredmények, hiába a nemzeti öszszefogás, azt már akkor sem nézték jó
szemmel, sőt véres szemmel tekintettek
ránk.
Kedves hallgatóim! Nem ismerős a
kép? Mert bizony ma is ez a helyzet.
Magyarország 2010-ben visszaállt arra
az útra amelyet a rendszerváltáskor
elindított, újból kivívta önrendelkezését. Újból önálló kívánt lenni. Elindult
saját erőből a fejlődés útján. És mi
történik ezt ma sem nézik jó szemmel.
Milyen sorsa is van ennek a forradalmi
nemzetnek?
A tatárdúlás után saját erőből újjá építették az országot.
A török elnyomást lerázva hamvából
kelt újra életre a nemzet.
A 300 éves Habsburg elnyomás után,
leráztuk az Osztrák Uniót. Bele is roppant az ország. De a nemzet Trianon
után is talpra tudott állni, mert talpra
akart állni.
Egy újabb Unió vészkorszakát is túléltük, melyet keletről erőltettek ránk, ezt
egyébként már mi is megélhettük.
Most meg belekeveredtünk egy olyan
Unióba, ahol megint mások akarnak
nekünk korlátokat építeni.
Soha nem értették meg, hogy az amit
kötelezően ránk akarnak erőltetni, azt a
MAGYAR soha sem fogja engedni. A
mostani nemzedék sem engedheti, nem
is engedi, hiszen ez belénk van kódolva. Jó lenne, ha már ezt tudomásul vennék és hagynák, hogy járjuk a saját
utunkat.
Vádolnak bennünket, hogy nem vagyunk befogadók. Nekik csupán egy
történelem könyvet kellene a kezükbe
nyomni és ezekről a lapokról éppen az
ellenkezője olvasható ki. Európa legbefogadóbb nemzete a magyar! Számolják már meg, hogy a Magyar Királyságban hány nemzet élt együtt. Az
1848-49-es szabadságharcban hány
nemzet fiai harcoltak a magyarokkal
együtt a Habsburgok ellen. Hány nem
magyar származású tábornokot végez-
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tek ki Aradon?
Szabadságharcos elődeink, akik értünk
is küzdöttek vajon hogyan tekintenek le
ránk. Meg tudjuk őrizni amit ők elértek? Meg tudjuk őrizni amit mi az
utóbbi nyolc évben elértünk? Vagy
odabobjuk eredményeinket olyanoknak, akiket csak a hatalom megszerzése érdekel azzal sem törődve, hogy az ő
tevékenységük akár káoszba is döntheti
az országot.
Nekünk kedves emlékezők ismét megadatik a lehetőség éppen 24 nap múlva,
hogy erről döntsünk. Ne feledjük azonban, hogy őseink figyelnek ránk és
milyen jó lenne, ha április 8-a után
fellélegezve azt mondhatnák, hogy
„érdemes volt áldozatunkkal megalapozni nektek a jövőt!” Ők kivívták
hazánk függetlenségét.
Itt az emlékoszlop mellett állva ki tudjuk-e mondani éppen úgy szeretjük
hazánkat, mint azok aki miatt ma itt
vagyunk.
Én hiszem, hogy ma éppen olyan időket élünk, mint ők. Sajnos ők a harcban
a túlerővel szemben elbuktak, de nekünk ma megadatik, hogy megvédjük
azt amit közösen elértünk. Védjük meg
Magyarország függetlenségét !
Megemlékezésünk végén majd elénekeljük a Szózat első két versszakát. Az
előbbiekben elmondottak megerősítésére idézek ebből a nemzeti imádságból.
„Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.
Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.”
Tisztelt Emlékezők, bennem ezek a
gondolatok keringenek, nekünk nem a
harctéren kell megmutassuk hazaszeretetünket, de szent kötelességünk, tennünk kell azért, hogy hős elődeink emléke fennmaradjon.
Isten Áldd meg Magyarországot!
Isten Áldd meg Kömlődöt!
Bogáth István polgármester

