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A hónap elején rengeteg esővel hatalmas mennyiségű iszap ömlött a Simítósból az Ady Endre utcába.
Még azokban az esős napokban az önkormányzat munkatársai kitakarították
az árkokat, letakarították az úttestet.
A képviselő-testület helyszíni szemlét
tartott és felkérte a polgármestert, hogy
a következő ilyen iszapömlést megakadályozandó iszapfogót kell építtetni a
völgy aljába.
A völgy tulajdonosát és bérlőjét is tájékoztatták a műveletekről.
A munkát megrendelték és el is készült
a völgy legaljában egy iszapfogó árok,
amely a tervek szerint a jövőben lezúduló iszapot jelentős mértékben felfogja és onnan a víz folyhat tovább.
Az utcában átvezető árok készül a jövőben, ahol a továbbfolyó víz belekerülhet a meglévő árokba.
A munkát veszélyelhárításnak tekintik,
hiszen a gondot a keletkezés helyén
kell kezelni, az pedig nem csupán a
völgy alja. A felső részeken is vissza
kell állítani azokat az árkokat, amelyek
régen fogták a lezúduló földes, iszapos
anyagot.
El kell érni, hogy az érintett területekről a völgybe már nagy mennyiségű víz
ne kerülhessen be.
Tervek, elgondolások vannak. A gyors
reagálás is megtörtént, csupán a közösségi összefogás hiányzott. A még erősen esős időben dolgozó közhasznú
munkások segítségére az utcából bizony nem ment senki. De az esők elmúltával sem lehetett látni, hogy valaki lapátot ragadott volna.
Más falvakban azon az esős éjjelen
életeket mentettek. Mi lett volna Kömlődön ha olyan mennyiségű vizet kapunk, mint pl. Bakonycsernye? Kik
rakták volna homokzsákokat???
A folytatásban az úttestet át kell vágni,
oda vízátvezető árkot kell készíteni,
melyet vasráccsal látnak el, és így az itt
lefolyó vizet át lehet vezetni a meglévő
árokba. Persze mindez pénz kérdése is.
Ezt most csak az önkormányzat saját
forrásának felhasználásával lehet elvégezni.
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Szeptember 25-én véradás volt településünkön. Sajnos ismét kevesen tudtak
eljönni. Tudom, sokan elköltöztek,
kiöregedtek a régi véradók közül. Azt
is tudom többen elmennek máshova
vért adni, mert nem megfelelő nekik a
helyi időpont, de segíteni akarnak. Régen 40 fölött volt a rendszeres véradók
száma! Sajnos, ez egy ördögi kör, minél kevesebb a megjelentek száma,
annál ritkább a kitelepülés településünkön. Várjuk a fiatalokat is! A véradással életeket menthetünk meg! Minden
véradás előtt szűrés, orvosi vizsgálat

van, sőt a levett vért is megvizsgálják!
Így nemcsak a vért kapó, hanem a véradó egészségét is védik!
A megjelentek közül egy fő nem adhatott vért. Köszönet a segítségért: Ábrahám Pál, Banay István, Borbély Ferenc,
Czuppon Imre, Daróczi János, Kallóné
Kerekes Brigitta, Kerner László, Kiss
Gábor, Dr. Lobmayer Péter, Paksi Balázs, Pénzes Anikó, Simon Miklós,
Teuerling Ferencné!

Fogorvosi alapellátás

Fogászati ügyelet

Dr. Lőrincz Laura Brigitta fogorvos
Ellátási körzet: Dad, Bokod, Kömlőd
Rendelés helye: Fogorvosi Rendelő
2855 Bokod, Dadi u. 3/a.
Rendelési idő:

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Szent Borbála Kórháza
Tatabánya, Dózsa György u. 77. „P”
épület

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Időpont: Hétvégén és munkaszüneti
napokon, 8:00 és 12:00 óra között.

8 - 11 óráig 14 - 18 óráig
8 - 11 óráig 14 - 18 óráig
iskolafogászat 8-14 óráig
8 - 11 óráig 14 - 18 óráig
8 - 11 óráig 14 - 18 óráig

Kovács Mihályné, véradás szervező.
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Egyre jobban sikerülnek Kömlődön a
közösségi rendezvények, ezt bizonyítja
mostani szüreti felvonulás is, ahol
újabb ötletek hangzottak el jövőre még
mit is kellene beleszőni a rendezvénybe. Az anyagi hátteret - az előzetes
ígéretet betartva — a falunapi anyagi
eredmények tették lehetővé. Köszönet
ezért a döntéshozóknak.
A nagyszerű rendezvény lebonyolítását
köszönjük szépen a helyi nyugdíjas
egyesületnek és a összes résztvevőnek,
szereplőnek.

Szeptember utolsó szombatján verőfényes napsütés köszöntött Kömlődre. A
kultúrház előtt gyülekezetek a szüreti
felvonulásra készülők. Itt volt a bíró, a
bíróné s velük tartott a kisbíró is, akik a
kétlovas hintón foglaltak helyet várva a
menet indulását.
A kömlődi mazsorettek a felcsendülő
katonazene hangjai mellett az indulásra vártak. Megtisztelte a felvonulást a
héregi gyerekek néptánc csapata is,
akik nagy izgalommal készültek a délutáni fellépésre.
A menetet a helyi lovas szakosztály
lovai és lovasai zárták, a lovak zablájára büszkén tűzték ki a közelmúltbeli
versenyek helyezéseit jelző szalagokat.
A menetet végigkísérte két népviseletbe öltözött fiatal kömlődi lány is.
Az idei szüreti felvonulást is a helyi
nyugdíjas egyesület szervezte élükön a
fáradhatatlan Held Mártonnéval.
A falu utcáin végigvonulókat sok helyen megnézték sőt ahol vendégséggel
várták a táncosokat, ott rövid bemutatót
is tartottak.
A menettel végigment Bogáth István

polgármester is, aki a nézelődőket saját
borával kínálta fokozva ezzel is a szüreti hangulatot. A Jókai utcában útakadályt állítottak, hogy a menet mindenképpen álljon meg Juhászék házánál.
Rezső a házigazda jelmezbe öltözve
adott nyomatékot ebbéli kérésüknek.
Nem is maradt el a mazsorettek és a
néptáncosok műsora amelyet vendéglátással köszöntek meg a háziak.
A menetet sok szülő és érdeklődő is
végigkísérte, sőt kisgyermekek és babakocsit toló édesanya is járta az utcákat.
A faluban négy helyen várták vendégséggel az érkező sokaságot. Ezúton is
köszönet érte.
A felvonulók a kultúrházhoz visszaérve
ismét előadták táncaikat, majd engedelmeskedve Ibolya (néni) felkérésének az
épületbe vonultak ahol már várta őket a
frissen elkészült babgulyás és a finom
pogácsa. Itt jókedvű beszélgetésekkel
folytatódott az együttlét, melyhez a
zenei aláfestést Zeke Kálmán szolgáltatta.

Az október 6-i megemlékezést a
Hősök Parkjában 2018. október 6-án
15.00 órától tartjuk.

A falu minden lakóját jó szívvel várjuk az eseményre !
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Néhány szó a tanévkezdésről :
Az idei tanévet 36 kisgyermek kezdte el a
Kömlődi Gézengúz Óvodában. (okt.1-től
létszámunk 39 fő lesz) Közülük 5-en kezdték újonnan az óvodát. A tanévkezdés sok
régi óvodásunknak is újdonságot eredményezett, hiszen megszűnt az eddigi két vegyes csoport, és helyette életkorok szerint
elosztva középső-nagycsoport és jelenleg
tiszta kiscsoport működik. A gyerekeknek
( főleg a szétszedett testvéreknek ) és a
felnőtteknek is idő kell az átálláshoz, ezért
a szeptemberi hónap kiemelt feladata a
beszoktatás, visszaszoktatás, az új helyzethez való alkalmazkodás volt. Mindenki
szabadon átlátogathatott a testvéréhez, ba-
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Bácsi segítségével a szüret valamennyi
fázisával megismerkedhettek a gyerekek.
Aktív résztvevőként szedték, puttonyba
gyűjtötték, kádban taposták a szőlőt, válogatták a szőlőszemeket.
Megismerkedhettek a fokolóval, gurították
a musttal teli hordókat.
A Bogaras Bácsi és barátai felhívták a figyelmünket a mustgáz veszélyeire is.
Gyertyával mentünk a pincébe és menekültünk, ha elaludt a gyertyaláng.
Mindeközben megismerkedhettünk az őszszel körülöttünk feltűnő bogarakkal vagy
azokkal, melyekkel a szüretelés során, a
természetben, vagy a pincében találkozhatunk.
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jegy vásárlónak !!!A befolyt összeget karácsonyi ajándékok vásárlására , illetve további rendezvények díjának pótlására fordítjuk.
Októberi események, melyek a lakosságot is érintik
• papírgyűjtés : Környezetvédelmi
nevelés keretében októberben papírgyűjtést szervezünk. A hónap folyamán, de legkésőbb október 26-ig várjuk kötegelve a feleslegessé vált papírhulladékot.

•

•

Egész nap egészségesen! Programunk keretében beneveztünk a világ
gyalogló nap rendezvényre, melyre
szeretettel várunk minden sétálni,
túrázni szeretőt délután 3 órakor induló rövid túránkra. A pontos időpontról
időjárás függően szórólapokkal , plakátokkal értesítjük az érdeklődőket.

•

•

Október 16-án 17 órától a hagyományos Tök jó buli kerül megrendezésre, melyre idén is várjuk régi óvodásainkat!

•

rátjához, óvónéniéhez, ha hiányát érezte.
Kicsiknél az anyukás, apukás beszoktatás
könnyítette meg ezt a folyamatot. Ennek
köszönhetően mára már mindenki örömmel
jön reggelente óvodába.
Alig kezdtük el a tanévet, de már számtalan
program gazdagítja életünket. Néhány szó a
szeptemberi programokról.
Úszás
Az idei tanévben is nagy örömünkre lehetőségünk adódott az úszás megszervezésére.
Köszönhető ez Kömlőd község Önkormányzatának, aki vállalta a 10 alkalmas
oktatás költségeit, mely utaztatással együtt
mintegy 535 000 Forint.
Ebből az összegből 13 kisgyerek vesz részt
az oktatáson. ( Ennyien jelentkeztek az
előírt feltételek megismerése után. )
Közülük 6-an már a tavalyi évben is jártak.
A differenciált oktatásnak köszönhetően az
oktatás végére a mély vízben is kipróbálhatják eddigi tudományukat, az újak pedig az
úszás alapmozdulataival ismerkednek meg.
Bogárháton szüreteltünk!
A Kömlőd Községi Könyvtár szervezésének köszönhetően nem mindennapi szüretben volt részük a Gézengúz Óvoda gyerekeinek. Nagy örömünkre, szeptember harmadik hetében ismét ellátogatott hozzánk a
Bogárháton Társulat.
Katica és Muslica Ica, valamint a Bogaras

Láttunk például pincebogarat, púposbogarat, botsáskát és imádkozó sáskát, óráscsótányt, darázsfészket és lódarazsat is.
Ezzel az előadással is sok maradandó élménnyel gazdagodtak a gyerekek…
Köszönet Kovács Mihályné könyvtárosnak.
A Magyar népmese napja :
Szeptember 30. a magyar népmese napja.
Ebből az alkalomból pedagógusaink A
Kőleves című magyar népmesét dramatizálták el a gyerekeknek. A kis előadás nagy
sikert aratott . Úgy tervezzük hogy a magyar népmese napját bevesszük a hagyományos rendezvényeink közé, és ezentúl valamilyen formában minden évben megemlékezünk róla.
Szüreti mulatság :
A nagysikerű szüreti felvonulást követően
óvodánk szülői munkaközössége vállalta az
esti szüreti mulatság megszervezését. Nem
gondolták akkor, hogy nem egyszerű dologra vállalkoztak, ugyanis a szülők körében
kevés segítséget kaptak mind az ezzel járó
feladatok elvégzésében és a támogatói jegyek vásárlásában is. Ennek ellenére az
aktív kis csapat 120.000 Ft –ot gyűjtött
össze, köszönhetően azoknak a kívülállóknak akik fontosnak érezték, hogy hozzájáruljanak gyermekeink élményeinek gazdagabbá tételéhez. Köszönjük a támogatást
minden jó szívvel adakozónak, támogatói

Kedves Kömlődi Lakosok!
Idén is szívesen részt vennénk a Koronás
CukorOvi pályázatán, melyre sok-sok Koronás Cukros zacskóra illetve annak logójára lesz szükségünk.
Kérjük, akinek van Koronás Cukros zacskója, október 26-ig hozza vagy küldje be az
óvodába!
Gézengúz óvoda dolgozói
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Már hagyománnyá vált, hogy Kömlődön a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézmények, mely a Kömlődi
Református Egyházközség fenntartásában működik megrendezi NYÍLT
NAPJÁT.
Nem mintha az intézmény, amely középsúlyos értelmi fogyatékkal éle embereket gondoz, ne lenne nyitott intézmény. Minden szeptemberben tágra
nyitja kapuit és hívogatja a Kömlődön
élőket. Gyermekeket és felnőtteket
egyaránt. A cél az, hogy az integrációt
helyesen értelmezve megmutassák
mindenkinek kik élnek az intézmény
falai közt, milyenek a hétköznapjaik,
mivel foglalkoznak?
Szeptember 15-én az időjárás is kegyes
volt hozzánk, verőfényes napsütésben
kezdődhetett a nap. Jöttek is a falubeliek, jöttek a gyerekek, az érdeklődők.
Megérkeztek a szomszédból a társintézmény lakói is akik szintén ilyen sorsot kaptak, mint a mi gondozottjaink,
csak ők még iskolás korúak.
Ahogy ilyenkor lenni szokott rövid
áhítattal kezdődött a nap. Az igei szolgálatot Deák László, a Pápai Teológiai
Akadémia ötödéves hallgatója tartotta,
Ő egyébként exmisszusi szolgálatra
készül Kömlődön. Szemeti Ferenc ,
helybéli lelkipásztor imádsággal indította a napot.
Több helyszínen lehetett tölteni az időt,
ilyen volt a nagyteremben berendezett
kézműves műhely, ahol a gyerekek sok
szép alkotást készíthettek el. A mostanában nagyon népszerű arcfestés helyszíne is, ahol bizony sorban állás, illetve sorban ülés volt az egy-egy újabb
alkotásért.
A nappali foglalkoztató épületében
rendeztük be az egyik legnépszerűbb
szórakoztatás helyszínét, itt kareoke
volt a program. Ezt az éneklési formát
nemcsak a gyerekek, hanem a régi slágereket énekelve a felnőtt korosztály is
nagy kedvvel gyakorolta.
Az asztalitenisz labdát és ütőket is folyamatosan egymás kezébe adták az
érdeklődők.
A nap folyamán kötélhúzás verseny is
volt, illetve lett volna, mert az a vastag
kötél pontosan a közepén elszakadt. Jót
derült rajta mind a két erős csapat!
A faluban működő lovas iskola két
szelíd lovával vett rész a rendezvényen
valóban nagy sikert aratva. Mindenki
aki lovagolni szeretett volna nyeregbe
szállhatott. Köszönet érte.
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Időközben a hatalmas üstben főzött
ebéd is elkészült, melynek a hivatalos
neve Bakonyi Betyár Gulyás volt. Ha
hiszi a kedves olvasó, ha nem mégis
igaz, hogy maradék nélkül elfogyott
minden. Sőt sikerült elfogyasztani azt a
sok-sok lángost, melyet a gondozónők
készítettek. Természetesen minden
program és az étkezés térítésmentes
volt, de hát ez nálunk reformátusoknál
már csak így szokott lenni.
Jó alkalom volt ez az ismerkedésre, jó
volt látni, hogy épek és sérültek együtt

szórakoztak és örömmel mutatták mit
is készítettek a kézműves foglalkozáson. Jó alkalom volt arra, hogy a jövendőbeli kömlődi lelkész is ismerkedjen a
falu lakóival, az intézménnyel, azzal a
gyülekezettel ahol reményeink szerint
szolgálni fog.
Isten legyen a dicsőség, hogy ezen a
napon ilyen jól sikerült a nyílt nap rendezvénye.

2018 májusában számoltunk be arról,
hogy az önkormányzat saját költségen
vásárolt meg állíttatott fel egy közlekedési tükröt a „parnaki” bejáróhoz.
Biztonságossá tettük ezáltal a gépjárművek kihajtását, megelőzve egy esetleges balesetet.
Nem kevés pénzbe került, 54.000 forintot költöttünk rá a közösség pénzéből,
de vállaltuk hiszen emberélet védelméről volt szó.
A májusi újságban számoltunk be arról,
hogy sikerült felállítani a tükröt.
Az akkori újságban így fogalmaztam az
utolsó mondatban. ( idézet következik)

Nos kedves arra járók most ne várjátok
a tükör segítségét, mert az bizony nem
fog segíteni a kikanyarodásban.
Miközben nyakukat kényelmetlenül
forgatva szeretnének Kömlőd felé fordulni gondoljanak arra az alávaló gazemberre aki ellopta a tükröt.
B.I.

„Persze azt is csak remélni tudjuk, hogy
nem fogja senki hazavinni a tükröt,
mert ugye otthon csak saját magát tudja
benne nézegetni.”
Nos az öttalálatosra kellett volna fogadni, ugyanis a tükröt ellopták!!!!
Az oszlop ott áll kifordítva a tükör a
tartójából eltávolítva, annak csupán hűlt
helyét lehet nézni!

Bogáth István gondnok

