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Koczka Szabika augusztus 9-én ünnepelte 3. születésnapját. Talán ekkor
még nem sejthette, hogy az elkövetkezendő időben mekkora küzdelem vár
rá, hogy nincs idő a játékra, mert számára a sors sokkal nagyobb feladatot
szánt.
Szülei nem sokkal születésnapja előtt
vették észre, hogy az egyik szemére
bandzsít, így annak rendje, módja szerint időpontot kértek Oroszlányra a
Rendelőintézetbe, de nem akartak hinni
a fülüknek, amikor a felajánlott dátum
2019. január 2-a lett volna… Természetesen azonnal magánrendelésre vitték
Tatára a kisfiút, de akkor még a szemfenék vizsgálat nem mutatott elváltozást, a gyógymód a jó szem ragasztása
lett volna. Sajnos a kis teste tovább
jelzett, hiszen a vizsgálat után 4 héttel
már nagyon bizonytalan volt a járása,
hamar fáradt, sokszor felkéredzkedett a
szülei karjába. Mivel a környei doktornőhöz tartoznak, így hát felkeresték
augusztus 13-án dr. Szegeczki Zsófia
gyermekorvost, aki rögtön gyanakodni
kezdett és beküldte őket a Szent Borbála kórház gyermekosztályára, ahol szintén szemészeti konzultációt kértek.
Ekkor már kimutatható volt a szemfenéken az elváltozás. Azonnal CT felvételt készítettek és egyértelmű volt a
diagnózis, hogy sajnos a kisagyon egy
5 cm nagyságú tumor okozza a tüneteket. Nagyon gyorsan követték egymást
az események, hiszen augusztus 14-én
már Budapesten, az Amerikai úton egy
3 és félórás műtéttel távolították el
Szabika fejéből a teniszlabda nagyságú
tumort. A professzor a műtét után közölte a szülőkkel, hogy egy rosszindulatú agydaganattal állnak szemben, és
sajnos annak is az agresszívebb fajtájával. Az augusztus 16-án készített MR
felvétel tiszta volt, ami azt jelenti, hogy
sikerült eltávolítani a daganatot. A jelenlegi gyógymód a kemoterápia, a
lumbálás, mivel sugarazni kicsi kora
miatt nem lehet Szabikát. A rengeteg
MR, a beavatkozások többsége altatásban történik, sokszor kell a gyógymódok miatt koplalnia ennek a kicsi embernek, így 17 kg-ról 15-re fogyott le, pe-
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dig étvágya lenne.
Nem könnyű időszak ez a Koczka család életében, hiszen az édesapát nemrégiben műtötték gerincsérvvel. Hosszú,
10 hónapos betegállomány után éppen
augusztus 1-jén állt munkába. Természetesen most mindennél fontosabb az,
hogy Ő is és a felesége is a kicsi fiúk
mellett legyenek, hogy segítsék a
gyógyulását, így az anyagi teher is hatványozott, hiszen az utazások, a munkából való kiesés mind-mind emészti a
család kasszáját.
Minden bizonnyal remélhetjük azt,
hogy ez a pici emberke erősebb a betegségnél, hogy leküzdi a bajt, amihez
az orvosok tudása, a szülők maximális
szeretete, az összefogás hozzásegíti Őt,
s eljön az idő, amikor csak egy rossz
emlékként mesélik el neki a szülei betegsége történetét. Szabika ebből az
egészből gyerekként még csak annyit
ért meg, hogy valami megváltozott
körülötte, hogy fájdalmas beavatkozásokat kell elviselnie, hogy sok orvos,
ápoló veszi körül és nem szaladgálhat
önfeledten a pajtásaival. Az összefogás

Kömlőd Községben Október 6-án,
nemzeti gyásznapunkon megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forrada-
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csodákra képes; küldjünk energiát ennek a kicsi, ártatlan emberkének, adjunk erőt a családnak lelkileg és anyagilag is, ha megtehetjük.
Köszönjük az Édesapának, hogy a kisfia feletti őrködés, óvó vigyázás mellett
időt szakított, hogy megossza ezt a jelenlegi
nehéz
élethelyzetet
mindannyiunkkal!
Kömlőd Község Önkormányzata bankszámlát nyitott amelyre biztonságosan
befizethetik esetleges adományaikat.
OTP 11740061-15386256-0440000
A közlemény rovatba kérjük beírni:
KOCZKA SZABOLCS
GYÓGYULÁSA
Köszönjük önzetlen támogatásukat !
Az első sikeres gyűjtési akció már le
is zajlott október 20-án a rendezvénytéren, ahol az adakozni kívánókat meleg étellel, üdítővel és helyi
borral kínálták a szervezők.
Hála és köszönet a szervezőknek és
adakozóknak egyaránt!

lom és szabadságharc hőseinek emlékére a Hősök Parkjában. A megemlékezés
a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Az ünnepi beszédet Schvarczné
Stieber Rita aljegyző asszony tartotta a
kis számú megemlékezők előtt.
Kiemelte, hogy Arad gyertyái napjainkig világítanak, a hősök élete és halála
ma is pédaérték.
A magyarság fennmaradása érdekében
továbbra is nemcsak hinni kell, de tenni
is kell érte még nagyon sokat!
Ezt követően lehetőség nyílt a kegyelet
koszorúinak elhelyezésére. Kömlőd
Község
Önkormányzata
nevében
Szemeti Ferenc alpolgármester és
Schvarczné Stieber Rita aljegyző, a
Polgárőr Egyesület nevében Bognár
Lajos elnök koszorúztak. Az ünnepség
Szemeti Ferenc alpolgármester megemlékező szavaival fejeződött be.
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Sajnos az élet velejárója, hogy a Mindenszentek, és a halottak napján ne
kellene kilátogatnia majd minden családnak a temetők csendes nyughelyeihez, ahol szeretteik, ismerőseik pihennek.
Szép hagyomány már a Kömlődi Polgármesteri Hivatal dolgozói, vezetői
között, hogy felkeressék a temetőkben
nyugvó ismert, vagy közös sírokban
nyugvó katonák, hősök síremlékét,
hiszen nagy valószínűséggel ezen az
emléknapon hozzátartozók már nem
tudják megtenni, hogy a kegyelet virágait elhelyezzék.

Minden bizonnyal meglepődtek a Polgármester Hivatal felé sétálók, a buszra
várók, hogy milyen megrendítő és egyben különleges, szabadtéri kiállítást
tekinthetnek meg.
Görgényi István, bánhidai festőművész
drámai munkáit láthatják, amit az 1956
-os emlékei t idézve festett meg.
A festőművészről a wikipédia az alábbiakat írja:
1917. február 20-án bányászcsaládban

született Bánhidán Benkovics néven.
1973-ban halt meg Tatabányán. Rajztehetségét tanítói már az elemi iskolában
felismerték. Az akkori bánhidai plébános és a tatabányai prelátus anyagi
segítségével a Képzőművészeti Főiskolára került. Ösztöndíjat kapott és Münchenbe küldték.
Szákszenden pásztorként, Kispécén
cselédként, a kisgyóni bányában csapatcsillésként dolgozott. Az országot

járva alkalmi munkákat vállalt. Közben
Aba-Novák Vilmos műtermében fejlesztette rajztudását. 1942-ben szerzett
diplomát. Tanulmányúton volt Bécsben
és Münchenben.
Görgényi Istvánt a művészettörténet
2006-ig helyi festőként tartotta számon,
aki a Tatabányáról készített akvarelleket, a bányászokról, a bányáról készített tus- és szénrajzokat. Egy tatai vállalkozó hozzájutott a teljes Görgényihagyatékhoz, ekkor kiderült, hogy a
festőnek volt egy másik, egy párhuzamos élete. A forradalom leverése után
titokban készítette több száz művét az
1956-os emlékei alapján. A képei teljes
titokban készültek, és elkészültük után
a ház pincéjében érthető módon rögtön
elrejtette azokat.
A
kiállítás
eredeti
képei
az
EUROTRADE galériában, Komáromban láthatók.
A szabadtéren kiállított képei kifejezik
mindazon borzalmakat, melyek a forradalom idején zajlottak, és melyek a
festő lelkébe mélyen beleivódtak.
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koszorúzással tisztelegtek az áldozatok
előtt.

Tök jó buli 2018

2018. október 23-án emlékezők gyülekeztek a Kömlődi Hősök Parkjában. Itt
tartotta az önkormányzat az ünnepi megemlékezést. Az érkezőket a kömlődi
óvodások által korábban elhelyezett
zászlócskák várták.
Mintegy 50 érdeklődő részvételével zajlott az alkalom, mely a HIMNUSZ közös eléneklésével kezdődött.
2017. évben támogatási kérelmet nyújtottunk be amelyben mintegy 40 millió
forintot igényeltünk a Határ utca felújítása céljaira. Akkor nem támogatták az
illetékesek igényeinket, de bíztunk
abban, hogy majd a következő évben
sikerül.
2018. áprilisában újra próbálkoztunk,
ám ez az igénylésünk is hasonlóan végezte, mint az előző évi.
Ígéret persze így is kerekedett, de tudjuk ezzel nem sokra megyünk.
A jogos igény az útfelújításra pedig
maradt. Mert ugye senki nem vitatja
azt, hogy jogos a határ utcaiak kérése
az utca felújítására.
Persze azt is tudni kell, hogy a fentebb
említett összeg csupán egy 3 méter
széles út útburkolatának költsége. De
akkor is csak meg kellene építeni. Sajnos a község költségvetése nem engedi meg, magyarul nincs erre a célra
ennyi pénz.
Persze ha mindenki rendesen befizetné
az adóját akkor más lenne a helyezet,
de addig biztosan nem lesz ennyi pénz,
amíg az adómorál nem javul.
Valamit azért mégis tenni kell!
A döntés megszületett, újabb zúzott kő
réteggel boríttattuk le a Határ utcán,
megszüntettük a kátyúkat. Az elterített

zúzott követ behengereltettük és a vállalkozói díjat kifizettük érte.
Nem kis összegbe került ez a művelet,
( pontosan 625.000 Ft + Áfa ), de reménység szerint egy jó darabig viszonylagos komfortot biztosít majd.
Köszönet a vállalkozónak, hogy soron
kívül elvégezte számunkra ezt a munkát.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy ebben az évben is sikeres tűzifa pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. Ennek értelmében minden eddiginél nagyobb mennyiségű, 54 köbméter kemény tűzifa megvásárlására kaptunk
pályázati támogatást. A fuvarköltségeket most is, mint ebben a választási ciklusban mindig az önkormányzat önerőként teszi hozzá. Lehetőségünk van legalább
27 családot tűzifa támogatásban részesítenünk.
A rászoruló családok már most benyújthatják segélykérelmüket, ezért fáradjanak
be a polgármesteri hivatalba, ahol munkatársaim készséggel nyújtanak segítséget
az ügy intézésében. Az elbírálást a Szociális Bizottság végzi!
Fontos a beérkezési sorrend is, hiszen a készlet erejéig tudunk gazdálkodni!
Bogáth István polgármester

Az ünnepi beszédet Bogáth István, polgármester tartotta. A beszéd a szokásokhoz híven a megemlékezésen túl a mai
történésekről is szólt. Egyértelmű a párhuzam az akkori események és a magyar
történelem XX. és XXI. századi folyamatai között.
„Elárusították az országot, most pedig
szavazataikkal az EU parlamentben tépkedik a nemzeti szuverenitás kivívott
értékeit. Mindig van egy szűk kisebbség
aki bármit eladna egy kis hatalomért,
egy kis koncért. Mindig vannak, akik
Júdás pénzét akarják. Tépik, ráncigálják
a magyarságot, nézzék csak meg mi történik Kárpátalján. És a tiltakozás, a segítségkérés hol marad?
Kedves emlékezők, ott ahol 1956-ban. A
Nyugat és Amerika most sem emeli fel a
szavát, mint akkor. És mi ezt az Európát, ezt a Nyugatot védjük megint, úgy
mint számtalanszor a történelemben. ”
A megemlékezés következő részében a
hála és köszönet koszorúit helyezték el a
megjelent helyi szervezetek képviselői

A gyerekek lelkesen
számlálták a napokat, az
ősz a várva várt eseménye
előtt, mely minden évben
a Tök jó buli!
Idén is a hagyományoknak
megfelelő menetrend szerint zajlott: Tökkirályunk
idén Maár Máté lett, ő
hozta a bulinkba a legnagyobb tököt. Ajándéka
egy papírmasé tök, dugig
megtöltve édességgel.
A Tökmagavatón 3 próbát: ügyességi, gyorsasági
és erőpróbát teljesítettek a
legkisebbek, akik nagyszerű teljesítményük jutalmaként, idén is Tökmagnyakláncot kaptak.
A közös játékok közül, a kötélhúzás
aratta a legnagyobb sikert. A gyerekek
mindenkinél, az óvó néniknél, az anyukáknál, de még az apukáknál is erősebbnek
bizonyultak.
Az apuka-anyuka csatából az édesanyák jöttek ki nyertesnek.
Ezt követte a rémisztő és
humoros töklámpások közös
kifaragása.
Közben forró teát, süteményeket, sütőtököt fogyaszthattak vendégeink.
A rendezvény végén minden ovis kisgyermeknek
eldugtuk az óvodai jelét az
udvaron egy névvel és jellel
ellátott töklámpás emblémát. Aki megtalálta a sajátját a félhomályban, jutalmul
szellemnyalókát
és
szellemlufit vihetett haza.
Az idei buli is jó szórakozást biztosított a jelenlévőknek.
World Walking Day – Madárbarát
intézmény lettünk!
„Ismerd meg lakóhelyed gyalog
(lással), kirándulj a természetben a
szürke hétköznapok után!”
Óvodánk részt vett a Magyar Szabadidősport Szövetség által szervezett
„World Walking Day” - Világ Gyalogló Nap egész októberben! elnevezésű programban, melyhez bárki csatlakozhatott.
Ezen akció keretein belül szerveztünk
egy rövid gyalogló délutánt, melyen az
ovis gyerekek mellet szülők és testvé-
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Aratás:

rek is részt vettek!
A kellemes sétát megelőzően kihelyezésre került a Madárbarát Óvoda tábla,miután óvodánk sikeresen teljesítette
a Magyar Madártani Intézet pályázati
feltételeit. . Ennek apropóján vettük
célba a Cigányvölgyben található gyurgyalag telepet, mely természetvédelmi
terület. A gyerekek érdeklődve figyel-

ték a lyukakat, melyek a madarak otthonául szolgálnak.
A távot teljesítette a lelkes gyaloglócsapat apraja és nagyja!
Október 23.
Nagycsoportosainkkal zászló festésével
kezdtük a megemlékezést nemzeti ünnepünkről. Majd a kicsikkel közösen
vonultunk a kopjafához, ahol virággal,
mécsesek gyújtásával emlékeztünk a
hősökre , akik életüket áldozták a szabadságért. Felnőtt dolgozóink részt
vettek a falusi megemlékezésen, ahol

A gyerekeknek emlékezetés élmény volt
az a nap is mikor
részese lehettünk egy
valódi aratásnak.
Közelről követhették
nyomon a hatalmas
kombájn munkáját
amint vágta a kukoricát és ahogy ürítette
tartályát a traktorra.
Végigsétáltunk
a
megmaradt tarlón, szedtünk kukorica
csutákat, amiről a kombájn lemorzsolta
a kukoricát.
Állati jó bemutató
Az állatok világnapja alkalmából érkezett hozzánk Tóth Gábor solymász
humoros ,ismeretterjesztő előadásával
és vendég állataival. Megismerkedtünk
Sufnival a kisegérrel, Lufival a filmszínész patkánnyal,
Gumikával a hajlékony és rugalmas
vadászgörénnyel,
Margittal a nyesttel,
aki autóinkon hagyja éjjelente lábnyomait. Csíkoska a
borz és Boróka a
róka is vendégünk
volt.
Legjobban
azonban Mudi az
idomított, táncoló,
magasugró kutyus
lopta be magát a
szívünkbe.
Gesztenyefa ültetés
Kömlőd egyik jelképe a gesztenyefa,
mely címerünkben is szerepel. A Község Önkormányzatának egyik rendelete
szerint minden évben ültetni kell gesztenyefát, hogy jelképünk fennmaradjon
az utókornak. Az idei évben óvodásainkkal mi is részt vettünk a faültetésben, hiszen madárbarát intézményként,
és kiemelt feladatunkként is nevelésünk lényeges eleme a természetvédelem.
Az óvoda munkaközössége

