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Az elmúlt lapszámban adtuk hírül,
hogy a faluban több helyen aszfaltozási
munkálatok kezdődnek. Azóta befejeződött az utcák, terek szépítése, melynek eredményeként teljesen megújult a
Polgármesteri Hivatal és a buszmegálló
környéke. Kulturált, aszfaltozott úton
és járdán lehet megközelíteni a Hivatalt, a buszmegállót. Az autóknak sem
kell a sárban, kátyúkban parkolniuk.
Szintén megújult a Béke utca a tavaly
elnyert belügyminisztériumi pályázati
pénzből és a vállalt önerőből. Szintén
megtörtént a Petőfi utca felső szakaszának a felújítása. A Vörösmarty utcában
élők is tapasztalhatják a változást, az
utca teljes hosszában kulturáltan járható, melynek költsége teljesen önerőből
lett finanszírozva.
Szintén le lett burkolva az Egészségház
udvara, így ott sem kell a betegeknek
kerülgetni a sáros, vizes utakat esőzésnél vagy a téli időben.
A Rendezvénytéren gond volt, hogy a
Falunapokra a fűben kellett elhelyezni
az asztalokat, padokat, a kiegyenlítetlen területen ez sok esetben problémát
jelentett, mozogtak az asztalok, billegtek
a
padok.
A
kulturált
„megjelenéshez” elengedhetetlen volt
már, hogy le legyen aszfaltozva akkora
terület, hogy a kedves vendégek kényelmét szolgálja Falunapon, de bármely rendezvényen is, ne kelljen esetlegesen sárban, vagy vizes fűben járni.
Ez az aszfaltozás több lehetőséget is
magában hordoz, hiszen jó szórakozási
lehetőség a gyerekeknek, görkorizásra,
kerékpározásra, de tervek szerint egy
kosárlabda palánk felállításával akár
labdajátékokat is űzhetnek ott a fiatalok.
Ismét egy nagy lépést tett Kömlőd
azért, hogy élhetőbb, rendezettebb legyen a falu.
Varga Katalin

A magyar Falu Program keretében
nyújtottunk be pályázatot a Magyar
Kormányhoz.
A projekt keretében az előre kilistázott
orvosi eszközökre lehetett pályázni a
keretösszeg maximum 3 millió forint
volt.
Elkészítettük a pályázatot és határidőre be is nyújtottuk.
Július 19-én született meg a kormánydöntés melyben Kömlődöt is nyertesnek hirdették ki.
A pályázott maximális összeget,
2.785.768 forint támogatást nyertünk!
Hála és köszönet érte!

2019. augusztus

Szeretettel várjuk
továbbra is tombolafelajánlásaikat a
FALUNAP
rendezvényre.
Hozható saját készítésű
ajándék is, a lényeg
hogy minél több
ajándékkal tudjuk meglepni a közönséget.
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Talán az elmúlt év szeptemberében
jelent meg az írás a Koczka család szomorúságáról, miszerint kicsi fiúknál
alig a 3. születésnapja után derült ki
rövid idő leforgása alatt, hogy agydaganata van, és műteni kell. A család
nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen
minden energiájukat, pénzüket a kisfiúk gyógyulására kellett – kell – fordítani. Az apuka sokat van távol a munkahelyétől (ahol rendkívül megértőek), az
anyuka érthetően dolgozni sem tud. Az
azóta eltelt időszakban sajnos Szabika
beszédét még nem, de a járását segítséggel bár lassan-lassan visszaszerzi.
Az eltelt időszakban 30 sugárkezelést
kapott, így ez a kezelés befejeződött,
de jelenleg is fel kell járni különféle
vizsgálatokra, és a fenntartó kezelésekre.
Az elmúlt évben megjelent írásunk
alapján sok segítséget kapott a család.
Bár ők csak kizárólag ahhoz járultak
hozzá, hogy a helyi újságban jelenjen
meg az írás, de sajnos engedélyünk és
megkérdezésünk, az ő hozzájárulásuk
nélkül a megyei rádióban és a megyei
lapban is megjelent a hír, miszerint a
Koczka család segítségre szorul. Ez
nem feltétlen volt rossz abból a szempontból, hogy több jó szándékú emberhez juthatott el szorult helyzetük, viszont eléggé el nem ítélhető módon
arról, hogy ezt „világgá kürtöljék” sem
a családot, sem a szerzőt (jelen esetben

A 2014-ben kezdődött önkormányzati
ciklus előtt nem tudtunk ilyen hírről
beszámolni. Annak ellenére, hogy már
2013-ban és 2014-ben is lehetett volna
pályázatot benyújtani az akkori önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel.
Nagyon fontos, hogy a rászorulók hozzájussanak ahhoz a segítséghez amit ez
a pályázati lehetőség biztosít. Azóta
viszont
2015-ben
12 köbmétert,
2016-ban
39 köbmétert
2017-ben
54 köbmétert
2018-ban
57 köbmétert nyertünk.
Most 2019-ben ismét benyújtottuk a
pályázatot, ebben az évben 68 köbméter tűzifára nyújtottunk be pályázatot,
bízva abban minél több családon tudunk segíteni.
Bogáth István
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engem), sem pedig az önkormányzatot
nem kérdezték meg. Sajnos mi emberek nagyon sokfélék vagyunk, nyitottak, hogy másokon segítsünk, ugyanakkor arra is, hogy olyan dolgokba üssük
az orrunkat, és keltsünk pletykát, pánikot, ami elsősorban nem ránk tartozik,
másodsorban hiteles információval
nem rendelkezünk. Sajnálatos módon
elterjedt, hogy a Koczka család az adományozott pénzt egy hatalmas nagy
autó vásárlására fordította. E sorok
írója személyesen kereste fel az Édesanyát. A törékeny, ezer gonddal, aggodalommal teli fiatalasszony szomorúan
mesélte a történetet, miszerint az ő
autójuk tönkrement, 800 ezer forint lett
volna a javítása. Mivel autó nélkül nem
tudnak létezni, utazni naponta,
másnaponta a fővárosba, a tömegközlekedés szóba sem jöhet a kisfiú fertőzésveszélye miatt, így a rokonságból kaptak kölcsön addig egy autót, ameddig
ők nem találtak rá egy elérhető áru,
használt gépkocsira. Ebből jött a rosszindulatú pletyka a, hogy „kapják a
pénzt és autóra költik”… Szomorú
nagyon ez a hozzáállás az emberek
körében, mikor minden kincs egy gyermek, akiért a csillagokat is lehoznánk
az égről. Azok pedig akik nem adnak,
mert nem tudnak, vagy ezért, azért nem
akarnak adományozni, legalább legyenek együtt érzők, és ha segíteni nem
tudnak, akkor ártani ne ártsanak. Ter-

Szúnyogok és egyéb ronda bogarak,
melyek életünket keserítik reszkessetek,
mert nem hagyjuk.
A játszótéren és rendezvénytéren is
szembeszálltunk velük és szakszerű permetezéssel védekeztünk.

Sikeres Sopron környéki kiránduláson van
túl a nyugdíjas klub. Ezúton szeretnék
megköszönni, hogy ehhez az önkormányzat is hozzájárult, hiszen a támogatásuk
nélkül nem jöhetett volna létre ez a tartalmas utazás. Mindenki nagyon jól érezte
magát!
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mészetesen, ha a szülőket bármelyik
adakozó, vagy nem adakozó megkeresi
kételyeivel, elmondták volna a történetet a „hatalmas új autó vásárlásáról”.
Így kerekednek a pletykák, és így keseríthetjük meg még jobban egy olyan
család életét, akiknél hatalmas a baj,
akik inkább lennének szegények, mint
a templom egere, csak egészség legyen
a családban.
Koczka Szabika, az orvosok, a család
együttesen küzd a gyógyulásért, ehhez
továbbra is rengeteg energia, és pénz
kell, hogy a család mindent meg tudjon
adni a gyermeküknek.
Remélik, hogy a Bethesda kórházban
Budapesten a sugárkezelések befejezése után elkezdheti a rehabilitációt, és
Szabika meggyógyulhat, visszanyerheti
régi vidám gyerekkorát.
A család és a helyi közösség itt szeretné megköszönni a sok-sok támogatást,
az anyagi segítséget. A megadott bankszámlaszámra OTP 11740061-15386256-04400000
továbbra is várjuk az adományokat,
melyek remélhetőleg tiszta szívből
jönnek, és amit nem kísér semmilyen
rosszindulat!
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Csoportunk is részt vett a második alkalommal megrendezett Tárkányi Mazsorett Fesztiválon. A közel 200 mazsorett lány felvonulásával vette kezdetét a rendezvény, melynek a fúvószenekari kíséret igazi mazsorett fesztivál
hangulatot adott. A nagy hőség ellenére a csoportok kitartóan vonultak fel
Tárkány utcáin és mutatták be szebbnél
-szebb ruháikat, menettáncaikat. A
nyári szünet elfoglaltságai miatt ugyan
kisebb létszámmal, ennek ellenére szép
előadásokkal vettünk részt mi is ezen a
napon. A felvonulást követően színpadi
előadások következtek, megnéztük a
többieket és mi is bemutattunk összesen 5 produkciót. Népes szülői seregünk is összecsiszolódott már, vidáman, kitartóan támogatták gyermekeik
teljes napját.
Madari Éva
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A Dad-Kömlőd csatorna beruházás,
mely 239.000.000,- millió forint uniós
támogatásból jött létre, befejezéséhez
közeledik. Kömlődön is látható az
eredmény. Napjainkban is folyik az
építkezés egy átemelő szivattyú telep
létesítésére a Petőfi utca végében. A
beruházás kapcsán biztonságosabb lesz
a szennyvízkezelés. A telep műszaki
átadására előre láthatólag augusztus
második felében kerül sor.
Továbbra is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a zökkenőmentes működtetés érdekében az illemhelybe oda
nem illő dolgokat ne dobjanak.
Köszönjük a megértő együttműködésüket.

Bogáth István a község polgármestere
júliusban közmeghallgatásra invitálta a
helyieket. A tét nem volt kisebb, minthogy legyen-e a településen a régi csokoládégyár épületéből munkásszálló.
Két héttel előtte kereste meg Pankotai
Zoltán és Kun Róbert, hogy az általuk
megvásárolt épületben egy 60 fős
munkásszállót terveznek kialakítani és
beüzemelni. Természetesen ezt a lakosságot nagymértékben érintő döntést
a Polgármester és az önkormányzat
sem szerette volna felvállalni anélkül,
hogy a közösség véleményét nem kérik ki az ügyben, hiszen fontos a falu
békéje, nyugalma. Érvek és ellenérvek
csaptak össze, hangsúlyozva, hogy
előítélet mentes a lakosság, viszont a
környező települések rossz tapasztalatai alapján a lakók félnek, hogy a nyugalmukat megzavarják a majdan beköltöztetett emberek. Nem tudni, hogy
milyen kultúrát hoznak magukkal,

mennyire tudnak beilleszkedni a kis
közösségbe. A környező városok ipari
parkjaiban sok a vendégmunkás, és
hallani lehet sok negatív tapasztalatot
is a településeken. Megkérdőjelezték,
hogy a magaviseletükkel nem zavarják
-e meg a intézmények munkáját, a
lakosság békéjét. A munkásszálló
kialakításának beruházói
próbálták
megnyugtatni a megjelenteket, hogy a
létesítendő munkásszállón élőkre szigorú házirend vonatkozik. Ennek ellenére a megjelent lakosság túlnyomó
többsége hangoztatta, amennyiben a
tulajdonosok nem állnak el a döntésüktől, miszerint munkásszálló legyen
Kömlődön, további lépésekre szánják
el magukat.
Az ülés végén egészen meglepően a
kivitelezők felvetették, hogy ha nem
munkásszállóvá alakítják át, akkor
elképzelhető, hogy szociális otthonná
alakítanák. Ennek az ötletnek egyönte-

tűen örültek a jelenlévők, hiszen ez
optimális lenne az idős emberek gondozására és a munkahelyteremtés létrejöttére egyaránt a településen.
A megjelent tulajdonosok ígérték,
hogy július 16-án megkeresik a Polgármestert a döntésükkel. Ez meg is
történt, tájékoztatásul elmondták a
kivitelezők, hogy hajlanak a kompromisszumra, nem áll szándékukban a
lakosság akaratával szembe menni.
Több alternatíva is felmerült az épület
további sorsával kapcsolatosan, de a
megfelelő döntés még várat magára.
Természetesen a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk a fejleményekről
Kömlőd község honlapján, a Kömlődi
Hírhozóban, ha szükséges ismét összehívja a Polgármester a közmeghallgatást, annak érdekében, hogy az épület
hasznosítása, leendő funkciója mindenki akaratának megfelelő legyen.

