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Egészen furcsa érzés kerített hatalmába ez évben a Szép korúak napján
Kömlődön. Bár nem vagyok idevalósi,
- munkám köt Kömlődhöz, - részt vettem az ünnepségen, hiszen Tormási
Attila fellépő művésszel tartottam a
kapcsolatot, és írni is csak úgy lehet
hitelesen, ha az ember jelen van egy
eseményen. Hogy miért éreztem ma-

gam furcsán? Mert sajnos, vagy hála az
Égnek, koromnál fogva azért mégiscsak „jogosan” vettem részt ezen a szép
ünnepen.
Mint minden évben most is Bogáth
István polgármester köszöntötte a megjelent 65 év feletti kedves vendégeket
és párjaikat természetesen, legyenek ők
bármilyen korúak, hiszen érthetően
minden házastárs, élettárs is meghívást
kapott.
Elmondta, hogy örömére szolgál, hogy
ismét rendszeres résztvevői a Mazsorettes lányok a rendezvényeknek, így ezen
az estén is örömmel vállalták a fellépést, ahogy jó szívvel jött Pécsről
Kömlődre Ribizli bohóc, hogy megnevettesse, meghassa a jelenlévőket.
Kovácsné Erzsike is meleg szavakat
intézett a Kedves Vendégekhez, örömmel mondta, hogy több évtizedes hagyomány ez már a községben, hogy a
Vöröskereszt és az önkormányzat öszszefogva megtiszteli a falu idősebb, de
még igen aktív lakóit. Sok-sok változás
történt az évtizedek alatt, de ami sosem
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változik az a szeretetvárás minden rendező részéről.
Kovács Istvánné, Klárika szavalatával
köszöntötte a jelenlévőket, majd kérte,
hogy a vers végén ne tapsoljanak, hanem egy percre némán emlékezzenek
mindazokra, akik már nem lehetnek
köztünk ezen az ünnepen sajnos.
Bogáth István megragadta az alkalmat

és szeretettel köszöntve bemutatta a
község új református lelkipásztorát
Deák Lászlót, aki családjával már
Kömlődön él és szolgálja híveit.
A továbbiakban az apró és a nagyobb
mazsorettes lányok pattogó zenére jó
hangulatot varázsoltak a terembe. Őket
követte Tormási Attila, aki egy nagyon
egyedi, egyszemélyes zenés műsorával
régi slágerekre fűzött fel egy életutat, a
bohóc életét. Remek hangulatban énekeltette meg a közönségét, de azért volt
olyan sláger is, ami könnyeket fakasztott a szemekből.
Természetesen a rendezők egy finom
vacsorával, borokkal, üdítőkkel és süteménnyel kedveskedtek a szép korú
kömlődi embertársaknak, ami megalapozta a kötetlen beszélgetést, mely az
estébe nyúlóan tartott.
Köszönet mindenkinek, aki kicsit is
hozzátett ahhoz, hogy pár felhőtlen órát
együtt tölthettek a kömlődi 65 év felettiek ezen a szép napon.
Varga Katalin
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Ki Márton
napján libát
nem eszik,
egész évben
éhezik!
Li b a - h e t e t
tartottunk az
óvodában.
B eszélge ttünk, énekeltünk,
verseltünk, meséltünk libákról, emellett díszítettünk, ragasztottunk. Megismerkedtünk Szent Márton történetével, megtudtuk hogyan kapcsolódik
Mártonhoz a liba.
A nagyobbak felelevenítették az eddigi Márton napi élményeiket, a kisebbek pedig lelkesen hallgatták a beszámolókat. Minden gyermek nagyon
várta az idei lámpás felvonulást.
Erre november 8-án csütörtökön került sor. A délutáni alvást követően a
gyerekek izgatottan készülődtek és
közösen elindultunk a kultúrházba,
ahol egy bálba csöppentünk, melyre
Tengeri Attila jóvoltából került sor,
aki már a tavalyi évben is megörvendeztetett minket interaktív zenés műsorával. A Libabálon a gyerekek is
kivehették részüket a zenélésből.
Megismerkedhettek különböző ritmushangszerekkel és a szülőkkel,
testvérekkel, régi óvodásokkal és az
érdeklődőkkel együtt táncoltunk, énekeltünk, mulatoztunk. Ezután minden
kisgyerek kapott egy libalámpást,
melyet meggyújtottunk és a polgárőrség felügyelete mellet jó hangulatú,
zenés felvonulással érkeztünk meg az
óvodába.
A népes felvonulás tagjai nem akartak éhezni egy teljes éven át, így Márton napján libazsíros kenyeret falatoztunk, mellé forró teát ittunk.
Aki nem fáradt el, az a sötétben a
lámpásával még ment pár kört az
óvoda udvarán, majd mindenki hazafelé vette az irányt és végigvilágította
a falu utcáit.
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November 10-én került sor egy jótékonysági rendezvényre Kömlődön a
Kultúrházban.
Az esemény tele izgalommal, örömmel és egyben szomorúsággal karöltve
került megrendezésre.
Az 1000 Ft/ db áron értékesített támogatói jegyek teljes összegét Koczkáné
Hegedűs Krisztina és Koczka Imre
kisfiúk, Szabolcs gyógykezelésének
költségeihez szántuk.

Új szó született egy új kezdeményezésnek köszönhetően Kömlődön. Történt
ugyanis, hogy a Perczel Mór utca lakói
közül egy család úgy gondolta mi lenne, ha az első adventi vasárnapon az
utca lakói összegyűlnének az egyik ház
előtt, az ott álló fácskát feldíszítenék és
egy jót beszélgetnének. Ismerkedve
egymással is, hiszen jó néhány új lakó
is beköltözött ide.
A gondolatot tettek követték és, mint
ilyenkor lenni szokott meghirdették az
eseményt, készülődtek és vasárnap
délután várakozva figyelték el jönnek-e
egyáltalán az emberek.
Hideg szél süvített végig az utcán, miközben a szervezők várták a délután
négy órát, jönnek-e ilyen hidegben?
Nem kellett csalatkozni, hiszen egymás
után jöttek az utcabeliek, sőt a szomszédos utca is képviseltette magát. Ki
kosárral, ki szatyorral, de üres kézzel
nem.
Hamar meg is telt a két asztal süteménnyel, forró teával, kávéval, forralt
borral. A kis fácskára is folyamatosan
felkerültek az otthonról hozott díszek,
a háziak még színes izzósort is elhelyeztek a karácsonyfán.

Nagyon jó beszélgetések alakultak,
voltak akik régen nem látták egymást,
pedig egy utcában laknak.
Az újonnan beköltözöttek most közel e b b r ő l i s me g i s m e r k e d h e t t e k
szomszédaikkal.
Ugye számunkra nem ismeretlen, hogy
vidéken ismerik egymást a szomszédok, tudnak egymásról, sőt még segíteni is tudnak szükség esetén.
Lám erre is jó egy ilyen kezdeményezés.
A beszélgetéseknek, az együtt töltött
időnek az egyre hidegebbé váló levegő,
az erősödő szél és a sötétség vetett véget. Mindenesetre úgy váltak el egymástól a résztvevők, hogy milyen jó
kezdeményezés volt, milyen jó, hogy
együtt voltunk!
Köszönet az ötletgazdának és a szervezőknek, hogy egy ilyen meghitt kora
estét teremtettek a kis közösségnek.
A tervek szerint december 16-án, vasárnap délután négy órától megismétlik
az alkalmat.
Várnak minél több érdeklődőt.
Lehet hozni süteményt, teát és egy kis
gyorsítót is.

Elővételben vásárolt támogatói jegyek
összege: 650.000 Ft
Helyszínen vásárolt támogatói jegyek
összege: 177.000 Ft
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen
formában önzetlen segítséget nyújtott
mind a támogatói jegyek árusításában,
mind a rendezvény lebonyolításában.
Támogatóink:
Hanák Dominik,
Silen T (Galló Ádám, Tamás Károly),
Sinkovics János,
Goór Norbert,
Czuppon Imre,
Varga Arnold,
Rauch Géza
KÖSZÖNJÜK !

A szervezők

Tájékoztatásul közöljük, hogy a család értesítése szerint a Rendezvény
Téren szervezett gyűjtés bevétele
700.000 forint volt.
Köszönjük a támogatást.

VIII. évfolyam 12. szám

Először szeretnék rövid összefoglalót
adni a 2018. évben történt eseményekről dióhéjban.
Nagyon fontosnak tartjuk a történelmi
eseményekről való megemlékezést, így
szervezzük meg minden évben a Don
kanyar tragédiájának áldozatairól szóló
tiszteletadást. Az esemény két helyszínen történik, a Református templomban
történelmi visszatekintést hallhatunk,
ahonnan annak idején a katonák elindultak a frontra, majd a Hősök parkjában felállított emlékműnél gyertyagyújtással emlékezünk.
Fontosnak tartjuk a civil szerveződések
rendezvényeiről való említést, ilyen a
minden évben megrendezendő bormustra is. Ennek különlegessége, hogy
a helyi és környékbeli borok minősítése
előtt mindig egy helybeli fiatal zenei
tehetség műsorát hallhatja és láthatja a
közönség.
Idén is a szokásos, jó hangulatban zajlott az óvodai farsangi ünnepség, ahol a
kicsik mellett az óvoda dolgozói is
külön műsorszámot adtak elő.
Egyre nagyobb számban jelennek meg
a kömlődiek az ünnepi megemlékezéseinken, így volt ez Március 15-én is,
ahol az iskolás gyermekek szavalata, a
polgármester ünnepi beszéde mellett, a
helyi Lovas klub tagjai lóháton álltak
díszsorfalat.
Nagy büszkeség számunkra, hogy a
Kömlődi Mazsorett Csoport egyre jobb
teljesítménnyel és egyre növekvőbb
létszámmal vesz részt a helyi rendezvényeken is. Idén márciusban jelentős
versenysikereket értek el a kömlődi
mazsorettek.
Még márciusban került sor az új óvoda
építési alapkövének elhelyezésére, az
ünnepségen jelen volt és beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, és Popovics
György a megyei közgyűlés elnöke.
A megüresedett óvodai álláshelyre az
önkormányzat pályázatot írt ki, amelyre egy pályázat érkezett. Ennek szakmai értékelése után a képviselő-testület
5 éves megbízást adott Makkné Bóka
Tünde óvodavezető részére.
Nagyon fontos és kitartó munkát végez
Kovács Mihályné könyvtárosunk, aki a
József Attila Megyei Könyvtárral karöltve számos értékes rendezvényt szervez úgy az óvodában, mint a Kultúrházban. Szinte minden hónapra jut egy-
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egy rendezvény.
Április elején nagyon fontos közlekedésbiztonsági beruházást végzett el az
önkormányzat, közlekedési tükör lett
kihelyezve a parnaki bejáróhoz, ezzel
könnyebbé és biztonságosabbá téve az
autók kikanyarodását. A kihelyezett
tükör élete rövid idejű volt, ugyanis
már szeptemberben valaki ellopta onnan, ezzel jelentős anyagi kárt és életbiztonsági kockázatot okozott.
Folyamatosan gondot okoz a csatornahálózaton lévő és a Petőfi utca sarkán
elhelyezkedő végátemelő szivattyúnak
a folyamatos eldugulása, amelyet a
csatornahálózatba beledobált mindenféle anyagok okoznak. Ez az önkormányzatnak jelentős anyagi terhet
okoz, ugyanis ebben az évben egyszer
teljesen fel kellett újítani az átemelő
szivattyút, majd ennek totális meghibásodása után újat kellett vásárolni. A
költségek mintegy 2,5 millió forintra
rúgtak.
Újra visszatért a régi vállalkozó a
kömlődi búcsúba. A megkötött megállapodásnak köszönhetően, melyben az
önkormányzat anyagi terhet vállalva a
gyerekeknek ingyenessé tett néhány
attrakciót , igazán kitűnő hangulatban
zajlott le az idei búcsú.
2018-ban is nagy sikere volt az önkormányzat által biztosított palánta-jegy
akciónak. Az idén 223 db. palántajegyet osztottunk ki 2000 forint névértékben.
Nagy sikerrel zajlott le az Anyák napi
ünnepség, ahol a kömlődi mazsorett
csoport és az óvodások műsora után a
gyerekek az édesanyákat egy kis cserép
virággal köszöntötték.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Nyugdíjas Klub töretlen lendülettel működik. Így Ők vállalták fel a Májusfa állítás körüli programot, valamint a Májusfa döntéskor is tevékenyen részt
vettek. Minden önkormányzat általi
megmozduláson aktívan részt vesznek.
263 év után megszűnt Kömlődön az
alapfokú iskolai oktatás, ugyanis a
2018-19-es tanévre már senki nem iratkozott be a kömlődi iskolába. Ez komoly problémát jelent Kömlőd későbbi
fejlődése során. Sajnos olyan döntések
vezettek idáig, amelyeket, ha máshogyan hoznak meg az illetékesek, akkor
még ma is 8 évfolyamos oktatás folyhatna Kömlődön.
Kisparnak pusztán folyamatosan fej-
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lesztjük az ott kialakított játszóteret. Az
idén egy újabb játékot, egy EU minősítéssel rendelkező csúszdát vásároltunk.
A környezet kialakítása és a játék összértéke mintegy 420 ezer forint.
Történelmi megemlékezéseink közül a
következő a sorban a trianoni békediktátumról való megemlékezés, amely a
gyalázatos esemény emlékére felállított
történelmi emlékkőnél, a Református
templom mellett, történt.
Folyamatosan pályázunk a település
szépülése és épülése érdekében. Idén
júniusban készült el a Perczel Mór utca
felújítása. Közel 17.5 millió forintos
beruházáshoz az önkormányzat mintegy 2,5 millió forintos önrésszel járult
hozzá.
Még ebben a hónapban pályázati beruházásból valósult meg a ravatalozóhoz
vezető út térkövezése.
Június folyamán 40 év szolgálat után
nyugdíjba vonult Kovács Mihályné
védőnőnk. Neki Kömlőd volt az egyetlen munkahelye, ahol tisztességgel és
becsülettel szolgált. Ezúton is köszönöm kitartó és magas szakmai színvonalú munkáját.
Az idei évben is nagy sikerrel rendeztük meg a falunapi rendezvényünket,
ahol számos fellépő csoport színvonalas műsora tette emlékezetessé napot.
A szeptemberi hónap villámárvízzel
kezdődött. Hatalmas mennyiségű esőzések során nagy mennyiségű iszap
rakódott le az Ady Endre utca alsó szakaszára. Az önkormányzat közhasznú
munkásai még az esős időben eltakarították az útról, valamint az árokból a
felgyülemlett iszapot.
Sajnálattal kellett konstatálni, hogy volt
olyan utcabeli lakó, aki ahelyett, hogy
segítséget nyújtott volna, feljelentette
az önkormányzatot a nagymennyiségű
eső által lezúduló iszap miatt. Engedjék
meg, hogy ezt különösebben ne kommentáljam. Még ennek kapcsán egy
iszapfogó árokrendszert építettünk ki
jelentős saját anyagi forrás felhasználásával az un. Simítósban.
Szeptemberben nagy sikerrel zajlott le
a szüreti felvonulás, jellemző módon a
nyugdíjas klub szervezésében. A menetben a kömlődi mazsorettek mellet a
héregi táncosok és kömlődi lovasok
vonultak végig a bíró és a bíróné felvezetésével.
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Már kopogtat a tél, itt van a kertek
alatt. Ennek ellenére aki kömlődi, vagy
csak átautózik a községen keresztül,
nem tudja nem észrevenni, hogy a
templommal szembeni tér mennyire
szépen alakul, szépül mindannyiunk
örömére. Sasvári Tamás és az önkormányzat jóvoltából mindig az évszaknak megfelelő, aktuális virágok pompáznak, hogy az arra járókat jobbkedvre derítsék. Így történt ez most is az ősz
beköszöntével, hiszen a sok szép krizantém színesebbé teszi az egyhangú
szürke időt. Észre kell venni azt a pár
örökzöld tuját is, amit az önkormányzat
vásárolt és ültetett el, bízva abban,
hogy télen-nyáron üdébbé varázsolja
látványuk ezt a kis teret. Köszönet a
közmunkásoknak a lelkiismeretes munkáért és a Sasvári kertészetnek, hogy
most is, és sok esetben ajándékoznak
virágokat a kömlődi közösségnek.
Varga Katalin

Igazán mozgalmasok ezek a napok a
kömlődi óvodában. Közelegnek az
ünnepek, készülnek az ajándékok.
December 5-én Kömlődre is eljött a
Mikulás.
Egy különös attrakció tarkította a napot, hiszen az óvodás gyerekek bekocsikázhatták vele a falut.
Köszönet a MUSZTÁNG
LOVASUDVARNAK, hogy a lovas
fogatot a gyerekek rendelkezésére
bocsátotta.
Friss hír, hogy pénteken délután a
kömlődi kultúrházba is eljön a piros
ruhás, fehér szakállas vendég.
Minden gyereket szeretettel vár !

Az előző évek gyakorlatához híven
ebben az esztendőben is meghirdetésre
kerül az a játék és ajándékgyűjtés,
amely kimondottan a Kömlődön élő
gyermekek karácsonyi ajándékozását
szolgálja.
Az önkormányzat, a helyi Vöröskereszt és a nyugdíjas klub szervezi a
gyűjtést.
Kérünk tehát mindenkit, aki teheti,
hogy gyermeke megunt játékát ajánlja

fel a Mindenki Karácsonya rendezvény céljaira. Ezen az ünnepi alkalmon hasonlóan az előző évekhez kiosztjuk az összes ajándékot az ünnepségen megjelent gyerekek között.
Az ajándéktárgyakat, játékokat a polgármesteri hivatalba illetve a könyvtárba vagy a védőnői rendelőbe lehet
vinni.
Köszönjük felajánlásaikat !

