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A címben történt állítás a hivatalos
verzió! Azonban mindannyiunk előtt
világos a tény, hogy bezár az iskola,
tehát nem lesz tanítás általános iskolai
szinten Kömlődön. Elérkeztünk egy
olyan mélypontra ahonnan lejjebb már
nincs tovább. A 2018-2019-es tanévre
már nem iratkozott be annyi gyerek,
hogy tovább lehetne működtetni az
iskolát. Ezért szomorú a tény, 263 év
után megszűnt településünkön az alapfokú iskolai oktatás. Az első írásos
feljegyzés 1755-ből származik, amikor
biztosan volt már iskola Kömlődön. Az
okokat és történéseket hosszasan lehetne sorolni, amit meg is fogok tenni
különböző fórumokon, mert mindenképpen szükséges részletesen elemezni,
mi vezetett ide. A végső csapást mindenképpen az előző kömlődi képviselőtestület döntése adta, amely kizárta a
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felkínált és alaposan kidolgozott megoldás lehetőségét. Névszerinti szavazással 3 igen és 4 tartózkodó szavazattal a koncepciót nem támogatta.

A vita a jegyzőkönyvben olvasható, a
döntés 44/2012 (V.8.) számon bárki
számára hozzáférhető!
Bogáth István polgármester

Komposz- Újrahasztálható
nosítható

Pontosan 40 évvel ezelőtt állt a KÖZ
szolgálatába Erzsike, a védőnő!
Aki nem csak védőnő volt, hanem a
közösségért valóban sokat tevő ember,
hiszen a könyvtár nem lenne nélküle, de
a vöröskereszt, a véradások sem. Rendszeresen vállalt áldozatos munkát a falunapokon. A másik jó hír, hogy még velünk marad az egyéb szolgálatokban.

Kovács Mihálynétól az összevont köztisztviselői napon köszöntünk el. Ez volt
az első és utolsó munkahelye, ahol
mindvégig becsülettel és kitartással, a
szakma és a gondozottjai előtti alázattal
szolgált. Ezúton is köszönetet mondunk
a település valamennyi lakója nevében.
Isten áldása kísérje nyugdíjas éveit!
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Június 4-én 16.30 kor
megszólalt a kömlődi
református templom kis
harangja. Éppen úgy,
mint 98 évvel ezelőtt,
akkor egyedül lakott a
toronyban, hiszen társait
elvitték az első világháborúba.
A harang most 16.32
percig szólt, amikor is
megkezdődött a megemlékezés. Éppen abban a
percben amikor a gyalázatos trianoni békediktátumot aláírták.

Még 2017-ben nyújtotta be az önkormányzat azt a pályázatot amely a Perczel utca felújítását szolgálta.
A támogató döntés 2017. decemberében született meg. Tavasszal sikerült
kiválasztani a kivitelezőt, a BAZALT
Kft.-t. Ők a munkálatokat júniusban el
is végezték, így az utca teljes hosszában megújulhatott.
Ha utcaavató, akkor bizonytalan az
időjárás. Nem volt másként idén sem.
Június 29-én tartottuk az utcaavatót,
amelyen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő.
Ünnepi beszédében méltatta azt a sok
fáradozást amellyel a képviselő-testület
igyekszik behozni azt az óriási elmaradást a faluban amely az előző két időszakban keletkezett.
Sok sikert kívánt a további időszakhoz,
bízva abban, hogy még újabb és újabb
fejlesztéseknek örülhetünk együtt itt
Kömlődön.
Bogáth István, polgármester köszöntő-

2018. Július

Az emlékezést Szemeti
Ferenc református lelkipásztor, alpolgármester
tartonna. Ő megemlékezett arról, hogy Magyarország milyen veszteségeket
szenvedett el ennek a gyalázatnak köszönhetően.
Az emlékezés végén a
jelenlévők elénekelték
nemzeti imádságunkat, a
Himnuszt.
Ezek után mindenki elhelyezett egy szál virágot a
vörösmárvány emlékmű
talapzatán.

jében felidézte, hogy ebben az önkormányzati ciklusban eddig még minden
évben sikerült megújítani egy-egy utcát. Így talán nemsokára elmondhatjuk,
hogy a település minden utcája fel lett
újítva.

A BAZALT Kft. vezetője Bán Gellért
arról beszélt, hogy jó volt Kömlődön
dolgozniuk, mert folyamatosan azt
érezte, hogy hálásak a kömlődiek azért
a munkáért amelyet a település vezetői
értük végeznek.
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A képviselő-testület döntésének köszönhetően újabb játékkal bővült a
Kisparnak-pusztán létesített játszóliget.
Egy EU-szabványnak minden tekintetben megfelelő csúszda telepítése történt meg a gyermekek nagy örömére.
A csúszdához tartozó érkezési felültetet
alaposan elő kellett készíteni, hiszen
mintegy 50 cm mélyen ki kellett ásni a
területről a földet. Ezek után betonszegély építése következett, majd 20 tonna
homokkal lett feltöltve a terület, annak
érdekében, hogy biztonságosan használhassák a gyerekek a csúszdát.

Biztonságosabbá vált a parnaki bejáró
újságolhatjuk el örömmel. Az önkormányzat saját erő bevonásával leaszfaltoztatta a bejáró középső részét.
Az önkormányzat által nemrég kihelyezett tükör segítségével nagyobb
eséllyel tudunk úgy kanyarodni, hogy
nem kerülünk balesetbe.
Persze sok minden más is kell a balesetmentességhez, nem elég rutinból
közlekedni!
Kérjük tehát a közlekedőket továbbra
is fokozott figyelemmel közlekedjenek, az elvégzett munkák és a tükör is
csupán segítség.
Jó utat!
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Kömlőd Község Önkormányzatának
képviselő testülete július 3-án tartotta
rendes testületi ülését, melyen többek
között beszámoltak a helyi intézmények és a civil szervezetek a 2017. évben végzett munkájukról.
Fentiek értelmében számot adott az
elmúlt évben végzett tevékenységéről a
Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda
vezetője az óvoda életéről, dr.
Lobmayer Péter háziorvos a község
egészségügyi helyzetéről, az ellátásról,
Kovács Mihályné védőnő a védőnői
szolgálatról, a kismamák, gyermekek
gondozásáról.
A helyben működő civil szervezetek
vezetői, Kömlőd Község Polgárőr
Egyesülete, a Nyugdíjas Klub és Vöröskereszt szervezet is beszámolt arról,
hogy milyen tevékenységeket folytattak
2017-ben.
A Nyugdíjas Klub beszámolója:
Tisztelt Képviselő Testület

A ravatalozó felújítását követően újabb
beruházás valósult meg annak környezetében. A ravatalozóhoz vezető út felújítását végeztük el. A BAZALT Kft. szakemberei térkő burkolatot raktak le az
útra. Ezzel megszépült és rendezetté vált
ez a terület is.
Az anyagi forrást egy korábbi pályázat
elnyerése biztosította amelynek során
1.5 millió forintos támogatást nyertünk.
Azt gondoljuk, hogy ez az összeg a
megfelelő helyre került és Kömlődnek
ez a területe is megújulhat, szebbé válhat.
Az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak jelentős földmunkát és bozótirtást végeztek el a felújított út környezetében.

Úgy érezzük, hogy mi tagok hasznosak
vagyunk a falu apraja nagyja számára.
Jelenleg 25 fő tagunk van.
Továbbra is minden második héten
hétfőn tartjuk klubnapjainkat a Kultúrházban. Nem minden esetben vagyunk
maximális létszámmal jelen, de ez érthető is, hiszen bármikor bármi közbe
jöhet már ebben a korban.
Havonta tartjuk meg a névnapokat közösen egy kis ünnepség keretében.
A Klub létrejötte óta már kialakította a
kapcsolatot a környező falvak nyugdíjas klubjaival, a környei, a dadi klubokkal, akiket rendszeresen hívunk az öszszejöveteleinkre, szalonnasütésre, pörköltfőzésre, ünnepségekre, mely kölcsönös, hiszen ők is visszahívják a
klubtagjainkat. Többször járt már a
klub Környén egy-egy színházi látogatáson, vagy nótaest megtekintésén a
Faluházban.
A Nőnapi ünneplés már hagyomány a
klubban, ilyenkor közösen keresünk fel
a környéken egy vendéglőt, ahol elfogyasztunk egy ebédet, ami önköltséges.
Rendszeresen részt vesznek klubtagjaink a faluban az ünnepségeken, eseményeken, a koszorúzásokon is kifejezik
tiszteletüket.
Részt vettünk a Kultúrházban az egészséges életmóddal kapcsolatos előadáson.
Évente meghívjuk a körzeti megbízottat, aki előadást tart az idős emberek-
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nek a biztonságos életről, hogy ne történjenek olyan dolgok, ahol elszenvedői egy esetleges rablásnak, betörésnek
az időskorúak.
Az óvodások farsangjába is besegítettünk. 8-10 féle házi süteménnyel örvendeztettük meg a gyerekeket.
Szeretnénk a továbbiakban Egyesületként működni, a folyamat már zajlik, de
még jogi akadályai vannak a végleges
bejegyzésnek.
A májfaállítás is a klub szervezésében
történt, valamint a kitáncolása is egy
kedves rendezvény keretében.
Segítünk a gyermeknap megszervezésében és a Kömlődi Falunapon is kivesszük részünket a közreműködésünkkel.
Hagyományteremtésként elindítottuk
ismét a szüreti felvonulást a faluban.
A klub szervezésében egy nagyon szép
és tartalmas napot töltöttünk el a
környei és a dadi társainkkal együtt
Ópusztaszeren a Nemzeti Emlékparkban. Ez a kirándulás nagyon jól sikerült.
A klub szervezésében indult el a faluban hetente kétszer egy kíméletes, ámde hasznos torna, melyen lelkesen vettek részt a faluból.
Karácsonykor is hatékonyan részt veszünk az ünnepségen, hiszen asszonyaink finomabbnál finomabb süteménnyel
kedveskednek az ünnepségre összegyűlt gyereknek, felnőttnek egyaránt.
Úgy érezzük, hogy a munkánkra, ránk,
aktív nyugdíjasokra, szükség van a
faluban, és ennek megfelelően igyekszünk a közösségi életet színesebbé
varázsolni.
Kérem a Tisztelt képviselőket a klub
további patronálására, és ha módjuk
van rá, jöjjenek el közénk, hiszen az a
klubtagoknak is öröm, hogy amikor
főznek, vagy egy-egy rendezvényt szerveznek, a falu lakói megtisztelik őket a
jelenlétükkel.
További hatékony munkát kívánok!
Held Mártonné
Polgárőr Egyesület beszámolója:
Mint minden évben eddig, most is a
bűnmegelőzés volt fő tevékenységünk.
Elmondhatjuk településükön kiemelkedő súlyú bűncselekmény nem fordult
elő, sikeresen akadályoztuk meg a mozgó bűnözők akcióit, főleg jelenlétünknek köszönhetően és a lakosság jelzései
alapján. Nagyban hozzájárult még a
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körzeti rendőrünk aktív jelenléte is és
az is, hogy a rendőrség felé adott jelzésre azonnal reagáltak és jött a járőr is.
Rendszeresen részt vállalunk a települési rendezvények biztosításában és a
környező települések felkérésére az
ottani rendezvények zavartalan lebonyolításában is. 2017. II. negyedévében
a Belügyminisztériumtól 150.000 forintot , 2018. évben a 200x300-as pályázatból 350.000 forintot, és az első félévben 300.000 forintot nyertünk.
Ebből a pénzkeretből a leendő irodánkba rendeltünk egy lemezszekrényt a
személyes iratok és egyéb értékes
tárgyieszközök biztonságos elhelyezése
céljából, a fennmaradó pénz összegből
egyéb a szolgálatunkhoz szükséges
eszközöket kívánunk vásárolni.
A település civil szervezeteivel jó kapcsolatot ápolunk és még ugyanez
mondható el az önkormányzatról és a
rendőrségről is.
Körzeti rendőrünkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot és közös szolgálatokat
is ellátunk.
Bognár Lajos
Helyi Vöröskereszt Szervezet 2017.
évi munkája
A szervezet létszáma 3 fővel növekedett, így az elmúlt évi létszám 40 fő,
közülük 21 fő nyugdíjas korú, 20 pedig
aktív dolgozó.
Tagdíjbevételünk 17.700 forint volt,
melynek a 60 %-ával gazdálkodhattunk.
Kiadásaink között szerepel 8000 forint,
melyből támogattuk az Idősek Napját
pogácsával, kávéval, és a Falukarácsonyon is aktívan részt vállaltunk.
2017-ben két alkalommal volt véradás,
melyen februárban 16 fő vett részt
szeptemberben már sikeresebb volt,
akkor 24 fő jött el segíteni embertársain. Önkéntes munkát is vállalt a szervezet a Falunapon kézműves foglalkozást tartottunk a gyerekeknek, hasznát
ruha börzét szerveztünk, idősek napján
segítettünk a terem berendezésével,
takarítással, tálalással, Falukarácsonykor adománygyűjtést szerveztünk.
El kell még mondani, hogy az elmúlt
évben tagdíjváltozásról döntött a Vöröskereszt Országos Kongresszusa,
mely szerint az aktív dolgozói tagdíj
1000 forint, a nyugdíjasok tagdíja pedig
600 forintra változott.
Kovács Mihályné

