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Kömlőd Község Önkormányzata 2019.
február 13-án ülésezett, ahol az alábbi,
lakosságot is érintő témákról tárgyaltak, és hoztak döntést.
Bogáth István polgármester tájékoztatta
a képviselőket, hogy az általános iskolával kapcsolatban a Tatabányai Tankerületi Központ kiküldött egy felmérést a szülők felé. Jelenleg községünkben 8 szülő szeretné, ha a gyermeke az
első osztályt Kömlődön kezdené. Abban az esetben, ha 8 szülő kéri, hogy az
első osztály elinduljon a faluban, akkor
a Tankerületnek el kell indítania az
iskolát.
A
Tankerület
vezetője
Vereczkei Judit igazgató asszony szülői értekezleten tájékoztatta az érintett
szülőket.
Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Szákszendi Közös Hivatal Kömlődi Kirendeltség 2019. évi
költségvetését elfogadta.
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vállalkozóval állatbefogásra és állatmentői feladatok ellátására készült vállalkozási szerződés tervezetet elfogadta.
A gyepmester telefonszáma:
06-20/969-1246
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a tavalyi évhez
hasonlóan a hagyományos búcsú megrendezéséhez a terület-foglalási engedélyt kiadta Vighné Éberling Renáta
Tatabányai vállalkozó részére, aki a
tavalyi évben is ingyen hintázási lehetőséget biztosított a gyerekek számára.
Bogáth István polgármester tájékoztatása szerint, a Nyugdíjas Klub részére
egy projektort vásároltak. Mivel a klub
nem alakul egyesületté, így ebben az
évben is támogatják a Klubot a költségvetés függvényében, hiszen minden
helyi rendezvényen aktívan kiveszik a
részüket a lebonyolításban.
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Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testületéhez
kérelemmel
fordult a kömlődi Nyugdíjas Klub támogatást kérve a tervezett nyári kirándulásukhoz. A képviselő-testület költségvetés függvényében hozzájárul a
2019. nyarára tervezett kirándulásukhoz.

Az óvoda vezetője Makkné Bóka Tünde a nyári nyitva tartás miatt fordult a
képviselő-testülethez, ugyanis a testület
döntése szükséges a nyári óvodai szünetre vonatkozóan. A vezető kérése
szerint 19 napot szeretnének zárva tartani. A nyári zárva tartás idejét a szülőkkel egyeztette az óvoda vezetője.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta, hogy a
kömlődi Gézengúz-Napközi Otthonos
Óvoda 2019. július 26-tól 2019. augusztus 23 között (19 nap) zárva tartson.

A képviselő-testület a közbeszerzési
eljárás keretében érvénytelennek minősítette a Kömlődi Gézengúz Napközi
Otthonos Óvoda felújítására és épületbővítésére az ajánlatokat, mivel a pályázók nem teljesítették a hiánypótlást.
Bogáth István tájékoztatása szerint a
gyepmesteri tevékenység kötelező önkormányzati feladat. 2002. óta van
szerződésük Szalczinger Ferenc vállalkozóval. Javasolta, hogy a továbbiakban is kössenek vele szerződést. Elmondta, hogy arra az esetre is kért árajánlatot, ha eseti állatbefogás történne.
Véleménye szerint úgy jár jobban az
önkormányzat, ha szerződést köt vele,
nem pedig alkalmanként fizet.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző tájékoztatta
a
képviselőket,
hogy
Szalczinger Ferenc 2002. óta nem
emelt árat. Abban az esetben, ha kijön
a községbe, útiköltséget számol fel.
Fenti tájékoztató után a képviselőtestület Szalczinger Ferenc tatabányai

Ha hibát észlel a hálózatokon, kérjük jelentse be az ingyenes telefonszámokon,
így a szolgáltató előbb értesül a gondról és előbb fog intézkedni.
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2019. március

A Forradalom és Szabadságharc évfordulóján ünnepi megemlékezést tartunk Kömlődön a Hősök Parkjában.
Időpontja 2019. március 15-e 16.00 óra.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tájékoztatom a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült lakókat, háztartásokat, hogy a Kormány
döntése alapján a 12.000 Ft támogatási
összeg megérkezett az Önkormányzathoz. Az Önkormányzatnak természetbeni támogatásként kell biztosítania a
kérelmező által előzetesen igényelt tüzelőanyagot. Ennek érdekében
az Önkormányzat szerződést kötött
Végh
József
vállalkozóval,
(székhelye: 2855 Bokod, Malom
u.28.) melynek telephelyén –az önkormányzat által kiállított utalvány ellenében - a tüzelőanyagot (fa, szén,
fabrikett, gázpalack) át lehet venni. A
fűtőanyagot kizárólag Végh József
vállalkozótól lehet átvenni.
A 12.000 Ft értékű utalványok a Polgármesteri Hivatalban (Kömlőd, Szabadság u.9.) 2019. március 06. napjától személyesen a kérelmező veheti
fel. 2019. december 1-ig. Az utalvány legkésőbb 2019. december 15éig használható fel.
Fontos részletszabály, hogy a szállítás költsége nem része a támogatásnak, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli.
További felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban
Bogáth István polgármester

Befejeződött a védőnői épület felújítása
mintegy 10,5 millió forintból.
A felújítás pályázati támogatásból valósult meg, melyből 15 %-ot az önkormányzat biztosított. Sajnos az első felújításra benyújtott pályázatunkat nem
támogatták, ezért a belső munkálatokat
önerőből kellett megoldani. Próbálkoztunk a társadalmi munka szervezésével
is, amely azonban nem vezetett ered-

ményre, ezért az önkormányzat vállalkozóval kötött szerződést a feladat elvégzésére. A belső felújítás 1,2 millió
forintba került.
A bútorzatot a Kömlődi Református
Egyházközség adományraktárából szerzi be az önkormányzat és adja át a Polgárőr Egyesületnek, illetve a Nyugdíjas
Klubnak, akik hamarosan birtokba veszik az épületet.

2019. MÁRCIUS 21-ÉN ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK
GYŰJTÉSE LESZ AZ ÓVODA JAVÁRA.
A használt készülékeket kérjük szállítsák be az óvodába. Nagyobb mennyiségért a
helyszínre mennek.
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Kömlődön a mazsorett szó hallatán
talán nincs is ember, aki ne tudná miről
van szó? Évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak, hiszen megszámlálhatatlan sikereket értek el ebben a
műfajban a község ifjú hölgyei.
Nos ez a műfaj, hála Madari Éva odaadó, önfeláldozó szakmai munkájának,
lelkesedésének, a szülőknek, akik ismét
láttak fantáziát abban, hogy elinduljon
ez a szórakoztató, pattogós műfaj, hogy
legyenek csoportok. Persze a legnagyobb hála a lelkes gyerekeknek szól,
hogy részvételükkel újra a legjobb úton
halad afelé ez a táncforma, hogy méltó
utódjai legyenek a régi sikereknek,
továbbvigyék Kömlőd jó hírét a környéken, és szerte az országban. Talán
érdekesség, hogy számtalan szülő, aki a
régi sikerek részese volt, most kislányát kíséri a fellépésekre, és hasonló
izgalommal pörgeti képzeletben a botot, mint anno, amikor még a színpadon, a fellépéseken tette.
A csoport jelenlegi közel 4 éves fennállása alatt ötödik alkalommal szerepelt
mazsorett versenyen. Ezúttal Oroszlányon, az I. Valentin kupán. A mazso-
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“kicsijeink”
szépen helyt
álltak a színpadon annak
ellenére,
hogy
több
picinek
ez
volt
élete
első szereplése és a 4-5
éves életkort
töltötték még
csak be. A
nagyobbak
már rutinosan
mozogtak a
színpadon,
hiszen többségük számtalan szereplésen van túl.
Az óvodás csoport “Baby” kategóriában egy mazsorett botos produkcióval
versenyzett. A nagyobbak “Gyermek”
kategóriában egy mazsorett botos, egy
pomponos, két páros és egy egyéni
produkcióban mérettették meg magukat. A verseny szabadidős jellegénél
fogva a szervezők nem a versenyre,
hanem az élményre helyezték a hangsúlyt. A gyerekek emlékként karkötőt
is kaptak. Kategóriánként 1-6 induló
volt. Akadt versenyszám, ahol egyedüli
induló volt a kömlődi csoport. Ebben a
produkcióban megszerzett pontszámmal nem helyezést, hanem minősítést,
mégpedig ezüst minősítést értek el.
Ezen túl a többi versenyszámban 2. és

2.

3. helyezéseket szerzett a csapat.. Örvendetes, hogy a csoportot egyre inkább megismerik a környéken, és már
most hivatalosak egy júliusi mazsorett
fesztiválra is, ahol minden bizonnyal
vidáman, de hasonló komolysággal
lépnek majd a közönség elé, hogy bizonyítsák, Kömlőd nem lehet meg mazsorettek nélkül.
Köszönet a gyerekeknek az élményért,
a rendezvényeken történő lelkes fellépésekért, Madari Évának a felkészítésért és hogy elmesélte az oroszlányi
sikereiket. Szeretettel gratulálunk és
további kitartó munkát kívánunk!
Varga Katalin
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Pizsi Parti
Február hónap a jókedvű mulatságok,
bálok, partyk jegyében telt.
Rögtön február első napján egy fergeteges pizsi parti részt vevői lehettünk,
melyet két fiatal kolléganőnk Timi néni
és Eszter néni talált ki és szervezett
meg!
Stílusosan, sötétedés után kezdődött a
buli, melyre mindenki pizsamában jött
vissza az oviba, otthonról hozott kispárnával, takaróval, alvós plüssel és az
elengedhetetlen zseblámpával, mellyel
rögtön akcióba is léptünk. Vicces lámpás játékok mellett zseblámpafogót is
játszottunk.
Ezután a zene vette át a főszerepet. A
fergeteges táncparti közben lufis feladatokat oldottunk meg, Mókusok,
mókusok ki a házból! című játékot az
alvós plüssök bevonásával teljesítettük.
A legbátrabbak a világító karkötők által
jelzett ösvényen keltek át a teljes sötétben a kispárna-mocsáron.
A fiúk és a lányok összecsaptak kispárna-toronyépítésben. Ezt a barátságos
csatát döntetlennel zártuk.
Természetesen az esti mese sem maradhatott el! Szivacsokon összebújva,
plüssöket átölelve a plafonon jelentek
meg hőseink, mikor diafilmen vetítettük le kedvenc meséinket. Ez is nagy
élmény volt a gyerekeknek, hiszen na-

Farsang
A szülők, az óvoda dolgozói civil szervezetekkel karöltve idén is fergeteges

gyon sokan nem is láttak diafilmvetítőt.
Majd partyhoz illő módon party tányéron és party poharakból fogyasztottuk a
dajka nénik által elkészített vacsorát.
Tele pocakkal bungi építésbe fogtunk.
Asztalokból, szivacsokból akkora

farsangi karnevállal szórakoztatták a
közönséget február 16-án a Művelődési
házban. A rendezvényt hosszas készülődés, szervezés, tervezgetés előzte
meg.
A legtöbb kisgyereknek szilárd elkép-

bunkit építettünk, hogy mindannyian
aláfértünk! Így vártuk a szülőket, akik
feladatot kaptak! Saját gyermeküket
csak akkor tudták hazavinni, ha felismerték a búvóhelyről kidugott kezeket.
A szülők is jelesre vizsgáztak, így egy
kisgyermeknek sem kellett az oviban
aludni! :)
Az este emlékére a gyerekek parti lufit
(tele konfettivvel és cukorkával) és
világító karkötőt vihettek haza. Napokon keresztül meséltek élményeikről.

Áder János, köztársasági elnök az európai parlamenti választások magyarországi választását 2019. május 26-ra
tűzte ki.
Ezen a napon lehet a magyar képviselőket megválasztani Magyarországon.
rett versenyek országos versenyek,
tehát jellemzően az ország különböző
pontjainak csoportjai tudnak egymással
versenyezni. Így volt ez a most is. Ezúttal a résztvevők száma nem volt túl
magas, az összesen 40 produkció egy
szombat délelőtti program volt számukra. A verseny mérete a hangulatát
nem befolyásolta, ugyanis nagyon kedves szervezők segítették a csoportot
egész délelőtt és a helyszín is megfelelő volt az ellátogatók és a szereplők
élmény dús programjához. A mi

Kömlődöt érintő nagyon fontos információ, hogy Deákné dr. Schiffner Márta, szákszendi jegyző 2019. február 11én határozatot hozott arról, hogy Kömlődön megváltoztatta a szavazókör helyét és a kultúrházat jelölte ki erre a
célra. Ezt a határozatot olvashatták a
kömlődi honlapon is.
Mivel a szavazóhelyiség mindig is a
polgármesteri hivatalban volt, ( kivéve
amikor az felújítás alatt volt) ezért
Bogáth István polgármester ezt a hatá-

rozatot megfellebbezte a Megyei Választási Irodánál.
A döntés megszületett, ennek értelmében a Komárom-Esztergom Megyei
Területi Választási Iroda Vezetőjének
2/2019.(III.05.) határozata szerint, továbbra is a Polgármesteri Hivatalban
lesz a szavazás, (Szabadság u. 9.)
A döntés jogerős, fellebbezésnek helye
nincs!
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zelése volt, hogy mi szeretne lenni,
tehát a szülőknek fel volt adva a lecke.
A kislányok körében a hercegnő, Minie
egér, pom-pom lány és Peppa malac
volt a sláger, míg a fiúk nagy része
rendőrnek öltözött vagy valamilyen
fegyveres erő jelmezét választotta.
Farsang napján a maskarás felvonulást
a meghívott babák nyitották meg. Őket
a kiscsoportosok egyéni jelmezes bemutatkozása követte, majd a nagyobbak is megmutatták magukat beöltözve.
A hangulatot a Napsugár csoport kis
pingvinjei rázták fel, amit a Maci csoportosok bennszülött tánca követett,
fokozva a hangulatot.
A felnőttek tánca a 70-es, 80-as éveket
idézte mind öltözékben, mind zenében.
A közönség a gyermekek és felnőttek
táncát is hatalmas tapssal jutalmazta.
A műsorok után elkezdődött az igazi
farsangi hangulat, zenével, tánccal,
büfével és sütemény, zsákbamacska és
tombola vásárlási lehetőséggel.
Támogatóinknak köszönhetően nagyon
sok értékes tombolatárgy került kisorsolásra nemcsak délután, hanem az
éjszakai retro discoban is.
A siker bizonyítéka a 420 700 Ft-os
bevétel, melynek egy részét az év végi
kirándulásra fogjuk költeni.
A közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani a támogatóinknak, a
szülőknek, Nyugdíjas Klubnak a süteményekért, a Polgárőrségnek az éjszakai ügyeletért és Mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez!
Gézengúz Óvoda dolgozói

