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„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma
nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet
és az Ember, mert a Könyv is Élet. és
él, mint az ember-így él: emberben
könyv, s Könyvben az Ember.”
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Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából a nyugdíjas klub tagjai ellátogattak Környére, ahol a Gyöpi csárdában estebéd elfogyasztásával és egymás köszöntésével igazán jókedvűen múlatták az időt.
Március 12-én a klubnapon a férfi tagok külön is felköszöntötték a hölgyeket.
A klub tagjai igazán aktívak, mert már készülnek a klubház avatójára, valamint az
április 20-án az iskolaudvaron szervezett gyermek játszóház eseményére.
Természetesen a májusfa állítás és a körülötte lévő közös főzés is szervezés alatt
van!

(Babits Mihály, Ritmus a könyvről)
Szeretettel meghívjuk Önt
2019. április 5. (péntek)
16.00 órára, Kömlődre
a községi könyvtár
megnyitásának ünnepi
alkalmára
Köszöntő:
Czunyiné dr. Bertalan Judit
országgyűlési képviselő
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Szeretettel várja Önt
Kömlőd Község Önkormányzata és a
József Attila Megyei és
Városi Könyvtár vezetősége

Talán kevesen tudják, hogy a falvakban
a villanyoszlopok, vezetékek az E-on
tulajdonában vannak, ettől eltérően a
közvilágítási lámpatestek viszont az
önkormányzatok tulajdonában vannak.
Feladatunk ezeknek a működtetése
amelyre szerződésünk is van az áramszolgáltatóval. Viszont a korszerűsítés
minden esetben az önkormányzatot terheli. Ezért került terítékre, hogy a későbbiekben fel kellene újítani ezeket a lámpákat. A mi esetünkben a régi lámpatestek cseréjéről lehet szó. Hosszú és költséges beruházás lenne, azonban folyamatosan keressük a lehetőséget a különböző megoldásokra. Több elképzelést,
finanszírozást vizsgálunk!
Addig is amíg nem kerekedik valamilyen elfogadható ajánlat, megfigyelhetjük milyenek is ezek az újfajta lámpák.
Az elmúlt időszakban a Petőfi utcában
négy darab korszerű, energiatakarékos,

ledes utcai lámpa került elhelyezésre a
jobb közvilágítás érdekében, egyenlőre
próbaképpen. Ez a fajta világítás nagyobb fényt ad, ezáltal az esti közlekedés biztonságosabbá válik.
Mellette szól, hogy kevesebbet fogyaszt,
mint a hagyományos égők, így a költségeket is csökkenteni lehetne a községben.
Kérjük az érdeklődőket, hogy sétáljanak
el a Petőfi utcába és győződjenek meg
az előnyeiről, vagy esetleges hátrányáról, mondjanak véleményt róla, és ha
tetszik a közösségnek, akkor a községben mindenütt szóba jöhet a jelenlegi
világítási forma ledes égőkre történő
cseréjére.
Várjuk szíves véleményüket, visszajelzésüket!
Bogáth István polgármester
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Szemerkélő, szomorú időben gyülekezett Kömlőd lakossága az 1848-49es forradalom és szabadságharc 71.
évfordulójának megemlékezésére a
Hősök parkjához. Az ünnepség a Himnusz hangjaival vette kezdetét. Jelképes
hátteret biztosítottak, tisztelegve a hősök előtt, a Kömlődi Lovas Egyesület
lovasai és lovai díszsorfalat állva, nemzeti trikolort lobogtatva.
Schvarczné Stieber Rita aljegyző
köszöntötte a megjelenteket, beszédében elmondta, hogy 1848. március 15-e
a magyar történelem legcsodálatosabb
napjává fényesedett, hiszen az ifjúság
vezetésével egy vértelen forradalom
zajlott le. A forradalom hősei bebizonyították, hogy egynek minden nehéz,
soknak semmi sem lehetetlen. A nem-

zet összetartásának tudata
1848 óta a leggazdagabb
erkölcsi, szellemi és érzelmi
erőforrásunk. Ezáltal válnak
érvényessé Petőfi szavai:
„Bárkié is a dicsőség, a hazáé a haszon”.
Az ünnepi megemlékezést
szavalatokkal tették még
tartalmasabbá a helyi diákok
Molnár Eszter, Banai Bonifác, Kriskó Éva, Benedek
Bernadett, Szatmári Kinga.
A hősök emléke előtt fejet
hajtva elhelyezte a kegyelet
virágait Bogáth István Kömlőd polgármestere és Szemeti
Ferenc alpolgármester. A
helyi óvoda, a Nyugdíjas
Klub, a Polgárőr Egyesület, a
Lovasegyesület, a Hegyháti
Alajos Tagintézmény képviselői szintén lerótták kegyeletüket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Az ünnepség a Szózat hangjaival ért
véget. Schvarczné Stieber Rita aljegyző
asszony megköszönte a megjelenteknek, hogy együtt emlékeztek, majd az
ünnepi gyülekezet átsétált és megkoszorúzta Perczel Mór a híres honvédtábornok, és Obernyik Károly Kömlőd
szülöttének emlékművét, aki barátságot
kötött Petőfi Sándorral és szerepe volt
az 1848-as események előkészületeiben
is. Ezek után a temetőben megkoszorúzták Kövesdy József szabadságharcos sírját.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
mert a magyar nemzet polgáraiként
büszkén „nézhetünk a múlt tükrébe” és
erőt meríthetünk belőle a jövő kihívásaihoz.
Varga Katalin

2019. április

Április18-án, csütörtökön 15.00 órakor
kezdődik az ünnepség amelynek keretében átadja az önkormányzat a helyi
nyugdíjas klubnak és a polgárőr egyesületnek az elkészült klubház épületét.
A szervezők nagy szeretettel várnak
minden érdeklődőt !

Kérjük, ha észlelik a hibát jelentsék is
be a fenti számokon, ezzel meg tudják
önök is gyorsítani a javítási folyamatot.

Az önkormányzat ügyvédje,
dr. Holecz Csilla minden hónap második keddjén 15.00 órától ingyenesen jogi segítséget, tanácsot nyújt
minden érdeklődő kömlődi polgárnak.
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Óvodánkban a kikeletet egy tavaszi
koncerttel köszöntöttük. Régi óvódásunk Károly Szilveszter fúvós hangszereivel tavaszi dalokat adott elő, melyeket felismerve minden kisgyerek
együtt énekelt. Népi hangszerbemutatót
is kaptunk az általa megszólaltatott
nádsíp, furulya , kürt kíséretében. Köszönjük Szilveszternek az élményt!
Aztán, hogy végképp elűzzük a telet
minden (hang)erőnket bevetve és hangszereink kíséretében égettük hamvazó
szerdán kiszebábunkat. Télűzés után
összegyűjtöttük a tavaszváró , tavaszköszöntő mondókáinkat, dalainkat,
hogy eszébe ne jusson visszatérni a
télnek.
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jukkal segítségünkre voltak. Az összeg
egy részéből meglepetés DOTTO vonatozást, valamint egy Népi játszó délelőttöt finanszírozunk, ezáltal is gazdagítva gyermekeink élményvilágát.
Víz világnapja március 22.
Környezettudatos nevelésünk egyik
fontos alappillére a víz védelme. Ezen
a héten kiemelt szerepe volt a víznek.
Beszélgettünk a bolygón található víz
formáiról ( óceán, tenger, tó, folyó,
patak… ) ezek fontosságáról, élővilágáról. Megemlítettük a víz élettani szerepét az embereknél, állatoknál, növényeknél. Megállapítottuk, hogy víz

2.

Április 18 :
9 órától 11:30 óráig szeretettel
várunk minden leendő kisóvodást szüleivel nyílt napunkra !

Április 25-26 :
Óvodai beiratkozás
Részletes tudnivalók a kihelyezett hirdetményen

Március 15.
Nemzeti ünnepünk közeledtével sokat
beszélgettünk a hős katonákról, nemzeti jelképeinkről. Gyermeki nyelven
felidéztük az akkor történt eseményeket. Készítettünk kartonból várat, katonákat, nemzeti zászlót festettünk , magyar címert színeztünk. A megemlékezés napján ünneplő ruhában, pártával,
csákóval a fejünkön meghallgattuk a
Himnuszt, elénekeltük katonás dalainkat, versekkel emlékeztünk. Majd toborzó dalokat hallgattunk és a Kossuth
indulóra katonák módjára meneteltünk.
kellett három próbát kiállniuk a gyerekeknek szintén egy boszorkány csínytevései miatt. A megpróbáltatások
eredménye egy hatalmas üveg málnaszörp volt a csudatóból, amit egy táncmulatsággal ünnepeltünk meg.
Nem csak a gyerekek, de a felnőttek is
gazdagodtak új információkkal ebben a
hónapban. Két kolléganő Budapesten
vett részt továbbképzésen. Bemutató
foglalkozáson kaptak gyakorlati útmutatót a gyengén látó gyerekek segítéséhez.
A Gézengúz óvoda dolgozói
Végül a kopjafához vittük nemzeti színű virágainkat.
Elektronikai Hulladékgyűjtés
Egész falut mozgósítva ismét meghirdettük az elektronikai hulladékgyűjtést. Minden eddiginél több elektronikai hulladékot sikerült összegyűjteni
115.000 Ft értékben. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen
formában részt vett a gyűjtésben :
azoknak , akik nekünk adták, akik öszszegyűjtötték, akik autót adtak a szállításhoz, akik elszállították, akik munká-

nélkül nincs élet, ezért védeni, óvni
kell vizeink tisztaságát. Vízzel való
kísérleteket végeztünk, és barkácsolásaink eredményeképp rengeteg halacska, cápa, csónak és papírhajó született.
Mini –manó színház
Március utolsó napjaiban az irodalmi
élményé volt a főszerep. A Mini-manó
színház Jancsi és Juliska történetét hozta el nekünk oly formában, hogy maguk a gyerekek voltak a főszereplők, és
játszották el, ahogy a csúf banya pórul
járt. Ezután a málnaszörpös csudatónál

ISKOLAI BEÍRATÁS!
A KÖMLŐDI ISKOLÁBA
JELENTKEZŐKNEK
KÖRNYÉN AZ ISKOLÁBAN
KELL
BEIRATKOZNI
2019. ÁPRILIS 11-12
8.00-18.00 óráig
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Minden esetben örömet okoz, amikor
arról tudunk beszámolni, hogy ha kis
lépésekben is, de fejlődik községünk.
Bár nem olyan „látványos” beruházás,
de megkezdődött a Dad-Kömlőd községek szennyvízelvezetésére kiírt pályázat megvalósulása, melynek beruházási összege 239 millió forint.
A nagyobb munkálatok a községben,
illetve Dad és Bokod területén lesznek.
Kömlődöt a Pálóczi utcában lévő végátemelő szennyvízfogadó felújításában
érintik a munkálatok, illetve a Kömlőd
és Dad közötti nyomóvezeték átépítésében. A projekt befejezésekor a
szennyvíztelep bezárásra kerül, mert a
szennyvizet az oroszlányi szennyvíztelepre vezetik.
Az egyébként jelentős munkálatokból
Kömlődön nem sokat fogunk tapasztalni, ennek ellenére ez a beruházás nagyon nagymértékben növeli a szennyvízkezelés hatékonyságát, és előrelépést jelent a térségben.

Kömlőd Község önkormányzatának
Képviselő-testülete legutóbbi ülésén
döntött az új oroszlányi rendőrkapitány
kinevezéséről.
Az egyhangúan elfogadott határozat
szerint a képviselő-testület támogatja
Kiss Sándor rendőr alezredes kapitányságvezetői kinevezését.
Döntött a testület az óvodai beiratkozás
rendjéről és idejéről. Ezek szerint az
óvodai beiratkozás április 25-26-án
lesz.
Döntött a testület, hogy az óvoda felújításra újólag kiírja a közbeszerzési pályázatot, mert a megajánlott kivitelezési összeg nem áll rendelkezésre.
Döntött a testület, hogy ebben az évben
is a tavaszi időszakban megszervezhető
az óvodai úszás oktatás.
A korábban elfogadott fontossági sorrend szerint kerülnek megpályázásra a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatok.
Az iskolai beíratás közeledő napja
alakalmából kérik az érintett szülőket, hogy gyermeküket a kömlődi
iskolába írassák be! Csak így indulhat el Kömlődön újra az iskola.

Március 30-án, szombaton a kultúrházban tartotta rendes éves közgyűlését a
Kömlődi Polgárőr Egyesület.
Az előző évről szóló beszámolót Bognár Lajos, elnök tartotta. Ezek után
néhány kérdés vetődött fel, amelyet a
jelenlévők átbeszéltek és az arra adott
válaszokat elfogadva magszavazták a
beszámoló elfogadását.
Ezek után a pénzügyi teljesítésekről és
a jövőbeli költségvetésről szavazott a
tagság.

A közgyűlésen bemutatkozott az új
oroszlányi rendőrkapitány, Kiss Sándor rendőr alezredes.
A polgárőr egyesület eddigi munkáját
megköszönve a rendőrséggel való további sikeres együttműködést kívánt a
szervezetnek.
Bogáth István polgármester átadta
Bognár Lajos elnöknek az új polgárőr
épület egyik kulcsát, hiszen a másik a
nyugdíjas klubnál lesz, mivel közösen
fogják majd használni azt.

