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Húsvét előtti szombaton gyermek
zsivajtól volt hangos a rendezvénytér.
Itt készülődtek a húsvéti ünnepekre
kicsik és nagyok. Volt aki szüleivel
érkezett és volt aki rollerral. Ők jól
értesültek voltak, hiszen rollerversenyt
is meghirdettek a szervezők. A feladat
nem volt egyszerű, mivel rollerral közlekedve egy tojást kanálban a kézbe
fogva kellett az akadálypályát elküzdeni.
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A téren lehetőség volt íjászkodásra is.
A kicsiket szakértő kezek tanították a
szakszerű mozdulatokra. Nagy sikere
volt a tojás egymásnak való dobálása.
A tétet, hogy nyers tojást kellett egymáshoz dobni.
A kézműves foglalkozás sem maradt el,
a gyerekek apró húsvéti ajándékokat
készíthettek, amelyekkel azután hétfőn
meg lehetett ajándékozni a locsolókat.
A zenéről ezúttal Farkas Tibi, ifjú lemezforgató gondoskodott mindenki
nagy megelégedésére.
A helybéli nyugdíjasok lelkes csapata
is besegített, mint rendesen más alkalmakkor. Fáradhatatlanul sütötték a lángost amely a résztvevők nagy megelégedésére és éhségének csillapítására
szolgált. A gyerekek körében nagy sikere volt a traktor „vonatnak”, amellyel
a téren körbe- körbe lehetett menni. Sőt
a bátrabb vállalkozók maguk is vezethették a traktort, persze felnőtt felügyelete mellett.
A versenyek győztesei oklevelet kaptak
a nap végén, a süteményekből pedig
mindenkinek jutott.
Köszönet az ötletgazdának, aki maga
finanszírozta a költségeket, és köszönet
azoknak akik a megvalósításban segítettek!
( szerk.)

Április hónapban Kömlőd Község Képviselő-testülete két alkalommal – április 2-án rendkívüli és április 25-én rendes - testületi ülést tartott.
Egyetértettek és határozatban rögzítették a közbeszerzési eljárás indítását,
melynek tárgya: Kömlődi Gézengúz
Napközi Otthonos Óvoda felújítása és
az épület bővítése. A nyílt eljárás nettó
94.698.959,- Forint becsült értékű.
A képviselő-testület támogatta Kiss
Sándor rendőr alezredes Oroszlányi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői
kinevezését.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Magyar Falu
Program keretében, - amennyiben az
önkormányzat a Határ utca felújítására
pályázatot nyer -, két megosztott fázisban kívánja felújítani. A Határ utca
felújításához szükséges új tervdokumentáció elkészítéséhez hozzájárul,
melynek összege kb. 470 ezer forint.
A Képviselő-testület az elmúlt évekhez
hasonlóan ez évben is támogatja az
óvodások úszásoktatását. A gyermekek
után az oktatás díjának 10 %-át kell a
szülőknek kifizetni.

Az önkormányzat továbbra is készpénz juttatást ad a családoknak a baba
születésekor.
Az április 25-i ülésen elfogadták a község közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót.
Egyetértett a testület a Magyar Falu
Program keretében az „Orvosi eszköz”
című alapprogramhoz kiírt pályázat
benyújtásával.
Döntés született, hogy a Jókai utca és
Pázmándy utca fennmaradó szakaszára
felújítására benyújtják az önkormányzat pályázatát és a szükséges önerőt
vállalják.
Az önkormányzat szerződést köt Vígné
Eberling Renáta vállalkozóval a
kömlődi búcsúval kapcsolatban, így az
előző évhez hasonlóan a kitelepített
óriás légvár és a gyermek lánchinta a
gyereke számára 10.00—18.00 óráig
ingyenesen lesz használható.
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Kömlődön is igénybe vehető a falusi
CSOK. Közzétették azt a listát amelyben immár szerepel Kömlőd neve is
ahol igénybe vehető falusi CSOK, a
fiatalok otthonteremtési kedvezménye.
A Magyar Kormány véglegesen döntött
a listáról amelyet a Kormány honlapján
is közzétettek.
Az alábbi linken lehet elérni a listát
azoknak akik érdeklődnek utána.
http://www.kormany.hu/hu/
miniszterelnokseg/hirek/kozzetettek-afalusi-csok-tamogatott-telepuleseineklistajat
Hosszú egyeztetések után vált véglegessé a lista amelyben először úgy tűnt,
hogy Kömlőd nem lesz benne, most
azonban mégis úgy adódott, hogy nálunk is igénybe lehet venni.
Köszönet a közreműködőknek…

Az előző évek sikerét figyelembe véve idén is meghirdetjük a PALÁNTA JEGY
AKCIÓT.
A mozgalom annak érdekében indult, hogy minél többen műveljék meg kertjeiket
és ott saját növényt termeljenek, ezzel is az egészséges táplálkozást, a környezet
szépítését és a mozgást helyezzék előtérbe.
Az akcióban minden ház egy darab 2000 forintos jegyre jogosult feltéve, hogy
kömlődi állandó lakcímmel rendelkeznek. A lakcímkártya bemutatása szükséges!
A sorszámozott jegyeket a polgármesteri hivatalban lehet igényelni
2019. május 06-tól
A jegy beváltható zöldség és virágpalántára a Sasvári és a Téczeli kertészetben.
Remélem tudunk segíteni, hogy mi kömlődiek egészségesebben éljünk!
Kérem éljenek a lehetőséggel.
Bogáth István polgármester
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május

Május elsején a helyi nyugdíjas klub
majálist szervezett a falu közösségének. A rendezvény tér adott helyszínt
az eseménynek, ahol a helyi férfiakból
szerveződött csapat felállította a színes
szalagokkal feldíszített májusfát. Ezt
követően az „egyenruhába” öltözött
asszonyok körbetáncolták a fát. Igazán
jó érzés volt, hogy már évek óta őrzik
ezt a hagyományt és újból felelevenítették a régi szokásokat.
Persze nagyon jó lenne, ha a fiatal
korosztályok vállalnák fel ezt, hiszen
nem a nyugdíjasoknak kellene ezt
megtenni, azonban mégis dicsérendő,
hogy legalább ők felvállalják, hogy
életben tartják a szokásokat.
A továbbiakban az időközben elkészült babgulyás elfogyasztása következett, amely igen nagy sikert aratott. A
hozzávalókat az önkormányzat biztosította, a munkát amellyel elkészült, a
nyugdíjas klub tagjai tették hozzá.
Nagyon jó hangulatú beszélgetések
alakultak ki, sőt volt olyan is aki hoszszú évek után látogatott ki a térre. Köszönet a szervezőknek, köszönet, hogy
nem felejtik a hagyományokat.
Találkozunk újból, amikor a májusfát
kidöntik…
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Jelentős nap érkezett el a helyi nyugdíjas klub életében, csütörtökön a régi
védőnői szolgálat épülete előtt gyülekeztek a lelkes klubtagok.
Bensőséges ünnepség keretében adták
át a szervezet használatára a teljesen
felújított épületet.
Bogáth István polgármester tájékoztatta
a jelenlévőket, hogyan is újult meg az
épület. 016-ban kiköltözött a védőnői
szolgálat a meglehetősen leromlott
ép ületb ő l. Í gy o tt ma r ad t és
csúfoskodott a ház a szépen felújított
egészségház mellett. A képviselőtestület döntést hozott, hogy fel kell
újítani és a polgárőrség és a nyugdíjas
klub használatába kell adni. Sikerült
pályázatot találni amelynek keretében
el lehetett végezni az épület külső felújítását és napelemes rendszerrel való
ellátását. Így kapott 16 cm-es külső
hőszigetelést is a ház. Ebből a pályázatból azonban a belső felújítás nem volt
elvégezhető, így azt más forrásból kellett megoldani.
A külső felújítás 10.5 MFt-ba került,
ebből az önkormányzat 2 millió forint
önerőt biztosított, míg a belső felújítást
teljesen önerőből, mintegy 1,6 MFt-ból
sikerült megvalósítani. Így valóban
korszerű épületet kaphattak meg a két
szervezet tagjai.
Az átadási ünnepségen Held Mártonné,
lbolya ismertette a nyugdíjas klub eddigi tevékenységét, majd átvette a polgármestertől az épület kulcsát.
Az ünnepségnek különös aktualitást
adott a húsvéti ünnepek közeledése.
Mivel Nagycsütörtök volt és még a
böjtben tartottunk, a klubtagok elhatározták, hogy elkészítik a hagyományos
böjti ételt a csiripiszlit. Ez a búzacsírából készült eledel régen nagyon népszerű volt és beleillett a böjti ételek
sorába. Az alapanyagot is közösen készítették el, majd ezen a napon a Kömlődi Református Egyházközség régi
épületében található igazi kemencében
sütötték meg együttesen. Így sikerült az
ünnepségen felszolgálni a sok más finom süteménnyel együtt. Nagyon jó
hangulatú beszélgetések alakultak ki a
délután folyamán. Mindenki nagyon
örült a szépen megújított épületnek.
Jó egészséget kívánunk a klub és a
polgárőr egyesület tagjainak a új helyiségük használatához.
( a szerk.)
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Április 26-án, pénteken a tatai laktanya
nyitott kapui várták az érdeklődőket,
várták a gyerekeket.
A kömlődiek is kaptak alkalmon és a
Gézengúz Óvoda nemsokára ballagó
gyerekei felkerekedtek és elmentek
„körülnézni” a katonák között.
Hét gyerek, és négy felnőtt kísérő terelgette a kicsiket a különböző harci eszközök között. Nagy sikere volt a katona
zenekar bemutatójának. A gyerekek
mindenre felmászhattak amire csak
akartak, hiszen féltő, gondoskodó katona kezek fogták őket. Nem maradhatott
el a tanknak a kívül-belüli szemrevételezése, amely mellett még kömlődi
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katonákat is megismerhettek a kicsik.
A harci bemutatót is nagy érdeklődéssel figyelték, itt még a katonák lőttek is
az ellenségre.
A sok látványtól és a gyaloglástól mindenki alaposan elfáradt, de egyöntetűen
mondták, hogy máskor is visszamennének, hiszen annyi érdekes és izgalmas
dolgot láttak.
Köszönet a katonáknak, az óvó néniknek és az önkormányzatnak a látványos
napért. A tanyabusz és az egy személygépkocsi amellyel a gyerekek
utaztak ebédre már haza is hozta az
óvodából idén elköszönő kicsiket.
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Ismét mérföldkőhöz érkezett Kömlőd
község, nem is akármilyen mérföldkő
ez, hiszen egy könyvtár átadása nagy
öröm egy település életében.
Az eső, ami jelen esetben öröm volt,
hiszen már régen áztatta a földeket,
ismét közbeszólt és az eredeti forgatókönyvet át kellett írni, az ünneplő közösség beszorult a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe. Hosszú munkálatok
végére került pont ezen a napon, melyben egyaránt részt vettek a kivitelezők,
az önkormányzat, a helyi közmunkások, a József Attila Megyei Könyvtár a
kömlődi könyvtár „gazdája” Kovács
Mihályné Erzsike, és sokan mások.
Az átadó ünnepség a Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd Bogáth István
polgármester köszöntötte a meghívott
vendégeket, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszonyt,
Popovics Györgyöt a megyei közgyűlés elnökét, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízottat, Mikolasek Zsófiát a József Attila Könyvtár igazgatóját, valamint a megjelent falubelieket.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony örömmel nyugtázta, hogy Kömlődön ismét egy átadásra kerül sor. Rendkívül jó, hogy a
kistelepülések is hozzájuthatnak ilyen
fiókkönyvtárhoz, ahol a könyvek fizikai tapintásán túl, meg lehet tekinteni
digitális formában is egy-egy könyvet,
ha esetleg hiányzik ebből a könyvtárból, akkor a megyei könyvtár átküldi
igény szerint. Könnyebbség lesz ez az
óvodások számára, hiszen a pedagógusok fel tudnak készülni egy-egy foglalkozásra ebben a formában is. Öröm a
tanulóknak, mert ha szükségük van rá,
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nem kell Tatabányáig utazniuk. Öröm
az olvasni szerető falusiak számára is, mert túl azon, hogy egy békés nyugodt
hely az olvasásra, a könyvek kikölcsönzésére – de ez egy közösségi tér is,
ahol a négy számítógépen internetezésre is lehetőség adódik, sőt akár filmklubot is létre lehet hozni, hiszen a hatalmas plazma tévén igazán minőségi
látvány tárulhat a néző elé. Igaz, hogy a
mai digitális világban már minden elérhető egy kattintással, de a könyv varázsa, az illata, a mozdulat, hogy leveszszük a polcról, talán sosem megy ki a
divatból. Dr.Kancz Csaba kormánymegbízott arra kérte a jelenlévőket, a
szülőket, nagyszülőket, hogy vigyék el
gyerekeiket, unokáikat magukkal a
könyvtárba, mert teljesen más érzés
megtapintani egy könyvet, aminek lelke van. Örömmel nyugtázta, hogy az
ünneplők között gyerekek is vannak,
mert ha idejekorán megfertőződnek az
olvasás szeretetével, elkíséri egy életen
át őket, és a szókincsük nem a digitális
társalgáson keresztül, hanem csak így,
az olvasással fejlődik, ami majd kamatozik életük folyamán a jó kommunikációs készséggel. Mikolasek Zsófia a
megyei könyvtár igazgatója megköszönte a segítséget a munkatársaknak,
különösen Erzsike munkáját, aki minden bizonnyal jó gazdája lesz ennek az
intézménynek. Annak érdekében, hogy
ez a könyvtár jól működjön minden
háttérsegítséget meg fognak adni számára. Popovics György a megyei közgyűlés elnöke, a megye üdvözletét tolmácsolva szintén nagy örömét fejezte
ki, hogy egy újabb közösségi térrel
gazdagodott a falu. A könyvtár akkor
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jó, amikor él, amikor megtöltik az olvasni szerető felnőttek, gyerekek.
Kömlőd fejlődésének ez is egy hatalmas lépcsőfoka, ami remélhetőleg nem
torpan meg. Kömlődön nő a lakosság
száma, ami örvendetes. Befejezésül
elmondta, ha nem is tudnak minden
rendezvényre ellátogatni, azért a szemüket rajta tarják a településen.
A köszöntő beszédek után a község
egyik kicsi leendő olvasója, Mészáros
Márk szavalta el az ünneplőknek a
könyvtárról, a könyvekről szóló kedves
kis versét. Az elismerés, a gratuláció
nem is maradt el számára.
Az eső talán kicsit alábbhagyott, mire
az ünnep végéhez közeledett, így a
vendégek, a falu lakossága átfáradt a
könyvtár elé, ahol a nemzeti színű szalag átvágása után hivatalosan is szabaddá vált az út a kultúra ezen
„szentélyébe”.
Mindenkinek ajánlani tudom ezt a kedves, bensőséges, bekuckózós helyet
akár órákat eltöltve ott, akár csak beugorva egy-egy könyv kikölcsönzése
miatt.
Minderre alkalmuk lehet a falubeli,
olvasni szerető gyerekeknek, felnőtteknek hétfőn és csütörtökön délután 16 és
19 óra között.
Varga Katalin

AZ ÚJ
KÖNYVTÁR
Változatlan nyitva tartással
várja a régi és új olvasókat.
Hétfő:
16-19 óráig
Csütörtök 16-19 óráig
Bejárat a Perczel utca felől !
INTERNET,
számítógép használat
Folyóiratok
Praktika
Otthon
Kertbarát
Bravo
Barbi

