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Péntek Józsefné született Somogyi
Ilona 1929. augusztus 9-én látta meg a
napvilágot. Ennek bizony éppen 90 éve
volt. Magyarország Kormányától, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával
ellátott emléklapot adott át, és tolmácsolta a gratulációt Ilonka néninek községünk polgármestere Bogáth István, és
aljegyzője Sczvarczné Stieber Rita.
Ilonka néni meglepetéssel, meghatódottan fogadta a gratulációt és az önkormányzat ajándékát, az ajándékkosarat
és a születésnapi gratulációval ellátott
emléklapot, melyet szintén községünk
polgármestere és aljegyzője nyújtott át
az ünnepeltnek.
Varga Katalin

A Kömlődi Nyugdíjas Klub ez évben is
szeretné megrendezni a szüreti felvonulást, melynek időpontja 2019.
szeptember 21. A műsor színvonalas
lebonyolításhoz kérjük a falu lakosságának segítségét, mely nem anyagi
természetű. Sokkal inkább szeretnénk
megnyerni a fiatal lányokat, asszonyokat, férfiakat, sőt az idősebb generációt
is a szervezéshez, a műsor lebonyolításához. Aki szeretne részt venni a szervezésben, lebonyolításban, szeretettel
hívja és várja szeptember 9-én 18 órára
a Művelődési Házban tartandó klubgyűlésre, ahol közösen megbeszéljük a
feladatokat. Kérek mindenkit, fogjunk
össze, mutassuk meg, hogy Kömlődön
is lehet szép hagyományteremtő dolgokat alkotni.
Held Mártonné
nyugdíjas klub vezetője
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Új tükör került kihelyezésre a
parnakpusztai bejárónál, ahonnan az
előző évben valaki vagy valakik eltulajdonították a nem kis pénzért vásárolt, kint lévő tükröt. A tükör nem
mellesleg nagy szolgálatot tesz azért,
hogy balesetmentesen lehessen közlekedni. Ennek ellenére felelőtlen
emberek mókásnak tartanak egy
ilyen „akciót”, mert használni éppen
nem tudják borotválkozáshoz. Valószínű jó bulinak tűnik a rongálás. Az
új tükröt a balesetmentes közlekedés
érdekében egy magát megnevezni
nem akaró jótét személy bocsájtotta
az önkormányzat rendelkezésére. A
tükör már kihelyezésre került. Bízzunk abban, hogy egy negatív emberi
cselekedetet megelőzi ezek után a
józan gondolkodás, és nem sodorja
embertársait veszélyes helyzetbe egy
esetleges rongálással.
Varga Katalin
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Az elmúlt héten aláírásra került a Kömlődi Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda felújításáról szóló kivitelezői szerződés.
A közbeszerzés lebonyolítását a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. bonyolította le. Míg a 2018-as
első közbeszerzést eredménytelennek
kellett nyilvánítani, addig a második
eredményes volt. Időközben ugyanis a
Magyar Kormány önkormányzatunk
kérésére plusz támogatásban részesítette településünket és mintegy 30 millió
forintot kaptunk.
A második közbeszerzési eljárás ennek
a póttámogatásnak köszönhetően már
eredményes volt, amelyet szintén a
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. bonyolított le. Az eredményhirdetést követően fellebbezés
nem érkezett, így a kivitelezői, fővállalkozói szerződés aláírhatóvá vált.
Öt vállalkozás közül a D’OMIKRON
PLUSZ Kft-vel köttetett meg a szerződés, hiszen összességében ők adták a
legkedvezőbb ajánlatot. A döntést
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete testületi ülésén
jóváhagyta, ezért a szerződést Bogáth
István polgármester és Schvarczné
Stieber Rita aljegyző aláírhatta. A szerződést a kivitelező részéről Demeter
Gyula igazgató írta alá.
A beruházás teljes összege bruttó
131.233.000 forint, amelyből az önkormányzat 5.8 millió forintot saját forrásból, önerőként finanszíroz.
(Természetesen ez az összeg is rendelkezésre áll.)
Időközben sok-sok munkával sikerült
átköltöztetni az óvodát az iskola épületébe.
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK
MINDAZOKNAK AKIK EBBEN A
MUNKÁBAN SEGÍTETTEK !

Kömlőd Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Faluprogram
keretében a Határ utca felújítására, aszfalttal történő ellátására bruttó 30 millió
forint értékben. A beruházást, amennyiben nyertes pályázat alapján az összeg
rendelkezésünkre áll, nem lehet egyszerre megvalósítani, ezért majd 3
ütemre tagozódik a munka. Ehhez a
pályázathoz teljesen új tervdokumentá-

2019. szeptember

ciót kellett készíteni, mert az egykori
megvalósulási tervek irreálisak voltak
és 10 éve le is jártak az engedélyek.
Emiatt egy új eljárás keretében kellett
engedélyeztetni a terveket. Bízunk benne, hogy egy esetleges nyertes pályázat
után már teljes erővel megindulhat a
munka, hogy a Határ utca is megújulhasson.
Varga Katalin

IX. évfolyam 9. szám

Ha augusztus, akkor Falunap Kömlődön. A műsorokat már nagyon-nagyon
régen, még februárban kezdték szervezni. Ilyen korán el kell kezdeni ahhoz, hogy a tervezett fellépőket meg
lehessen hívni. Ez évben is törekedtek
a szervezők arra, hogy színes, minden
igényt kielégítő műsor legyen, mindenki megtalálja a magának tetszőt ezen a
napon. Természetesen a műsor összerakásával korán sincs vége a Falunap
szervezésének, hiszen már hosszú hetekkel előtte kell beszerezni minden
kelléket. Van olyan feltétele is a sikeres
napnak, amiről már tényleg csak az
égiek tehetnek, és ez az időjárás. Az

idei Falunapon egy kicsi ijesztgetéstől
eltekintve panasz nem lehetett, kifogástalanul végezte feladatát az időjárás
felelős.
Mint minden évben ez alkalommal is
már korán feltették főni a finomabbnál
finomabb ételeket az önkéntesek, hogy
mire a déli harangszó megszólal, mindenki találjon a szája ízének megfelelő
ételt. A 300 forintos támogatói jegy
lehetőséget adott egy adag ételhez, így
szinte baráti összegből meg lehetett
ebédelni. A jó ebédhez Ottó a zenész
szolgáltatta a megalapozó hangulatot a
délután további részéhez.
A 2019-es falunapi megnyitó kicsit
másabb, kicsit ünnepélyesebb volt a
tekintetben, hogy Popovics György a
megyei közgyűlés elnöke átadta a falunak a Megyezászlót. Elmondta, hogy a
zászló egy csoportot, egy megyét jelképez. A Megyei Önkormányzat minden
település számára ajándékoz egyet egy
uniós pályázat jóvoltából. Igaz a legkisebb megye vagyunk, mondta, de a
gazdasági mutatóinkat tekintve az élbolyban helyezkedik el Komárom-
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Esztergom megye. A zászló a megye és
Kömlőd címerét tartalmazza, ennek
fényében kérte a kömlődieket, hogy
óvják és védjék ezt a jelképet. Bogáth
István polgármester megköszönte és
megígérte, hogy méltó helyre kerül a
Polgármesteri Hivatalban a Megyezászló. Elmondta, hogy büszke, hogy
ezt a települést szolgálja. Öröm, hogy
az óvodapályázati pénzhez megérkezett
a kiegészítés, így már nincs akadálya a
bővítés elkezdésének. Az első pályázat
benyújtása után olyan építőanyag drágulás következett be, hogy ebből eredt
a pénzhiány, de ez a gond is - hála Popovics György közbenjárásának -, elhá-

rult, így rövidesen megkezdődhet az
óvoda átépítése. Bogáth István a település polgármestere ezután a színpadra
szólította Czunyiné dr. Bertalan Juditot
és Bán Gellért urat, hogy az elmúlt
idők kömlődi beruházásait adják át egy
jelképes nemzeti színű szalag átvágásával. Az ünnepélyes szalagátvágás után
a térség országgyűlési képviselő asszonya elmondta, hogy mindig szívesen
jön Kömlődre. Humorosan megjegyezte, hogy annyi átadásra jön a faluba,
hogy már megérdemelne a község egy
élesebb ollót. Elmondta, hogy akik még
nem ismerik a falu polgármesterét arról
az oldaláról, hogy ha a település előmeneteléről van szó, nincs számára akadály, „rámenősen” tör előre, hogy megkapja a község a beruházásokra szánt
pályázati összegeket. Mint minden
évben, most is jó hírrel jött a Falunapra. Elmondta, hogy kiírták a pályázatot
a Magyar Falu Programban, melynek
keretében lehet pályázni olyan utakra
is, melyek nemcsak felújításra várnak,
hanem újonnan kapnak aszfaltot. Ez jó
pályázat lesz a Határ utcának, ha min-
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den jól megy és jó pályázatot ír a község, akkor a 30 millió forintból meg
lehet valósítani ezt az elképzelést is.
Az ünnepélyes aktus végeztével kezdetét vette a műsorfolyam. Ember nem
volt, aki ne vette volna észre, hogy a
helyi mazsorett csoport érkezik a színpadhoz, hiszen a tatai Ütőegyüttes
„támogatásával” ütemes dobpergésre
masíroztak a fellépés helyszínére a
csinos ruhába öltözött fiatalok. Nagy
volt a meglepetés, hiszen a rendszeresen fellépő csoport mellett hófehér
kosztümben lépkedtek azok a lányok,
asszonyok, akik bevállalták, hogy erre
a napra összeállnak. Aki ott volt láthatta, hogy még ma is kiállhatnának a
közönség elé – ahogy meg is tették -,
olyan biztonsággal forgatták a botokat,
lépkedtek a zenére, táncolták együtt a
koreográfiát.

Kömlőd Község Önkormányzata
pályázatot hirdet VÉDŐNŐI állás
betöltésére határozatlan időre, teljes
munkaidőben.
A munkavégzés helye: Kömlőd és
Dad község.
Lényeges feladata: anya, csecsemő és
gyermekvédelem.
Pályázati feltételek: Főiskola, a főiskola védőnői szakán megszerzett
diploma, alapszíntű MS Office
(irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Erkölcsi bizonyítvány (többek között).
Munkakör betöltésének időpontja:
Legkorábban 2020. február 1.
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 15.
Pályázat elbírálásának határideje:
2020. január 15.
Pályázat benyújtása lehetséges levélben (2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.),
elektronikus úton Bogáth István polg á r m e s t e r
r é s z é r e
(polgarmester@komlod.hu), vagy
személyesen a polgármesteri hivatalban.
Bővebb felvilágosítást a pályázatról a
www.komlod.hu e-mail címen lehet
olvasni.
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A Tatai Ütőegyüttes Molnár Szabolcs
vezetésével szintén újdonságot hozott a
Falunap műsorfolyamába. A tarjáni
Sramli Kings duót keveseknek kell
bemutatni. Szekér Anna már többször
bizonyította, hogy szépen csengő hanggal rendelkezik. Most egy kollégájával
tette örömtelivé a kömlődieknek ezt a
délutánt. Hasonló stílust képviselt a
Nem csak a 20 éveseké a világ című
blokk. A zenei folyamot „megtörte”
egy KEMPO bemutató, ami sokaknak
volt merőben új, hiszen a KEMPO egy
összetett harcművészet és küzdősport.
Bizony tátott szájjal figyelte a közönség, amikor könyékkel, tenyér éllel,
ököllel törték az itong téglát, cserepet,
és amikor a kétszeres világbajnok Budai testvérek Anita és Levente a bemutatóját tartotta. A tatai Seamróg zenekar vidám, könnyed, optimista életérzést közvetített az ír zenét játszó koncertjükkel a nagyérdemű felé.
Sokan várták már az esti koncertet,
László Attila fellépését. Talán a koncert, melynek részesei voltunk még
tovább növelte kedvelői számát, a szerény, minden sztárallűrt nélkülöző személyét.
A kitartó közönség sem csalódhatott,
hiszen egy fergeteges utcabál részesei
lehettek ahol az Electro Band húzta a
talpalávalót.
Persze egy falunap nem lehet sikeres
tombolahúzás nélkül, és nem lehet elfeledkezni a gyerekekről sem, akik önfeledten szórakozhattak a környei vállalkozók által kitelepült légvár és fajátékok rengetegében. Nem kevésbé volt
örömteli a a kézműves sátor és arcfes-
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tés, ahol sort álltak a kicsik és kevésbé
kicsik azért, hogy „átváltozzanak” hacsak pár órára is.
Köszönet illeti meg az összes résztvevőt, aki ennek a napnak a sikeréhez
bármit is hozzátett. Elsősorban az önkormányzatot, Bogáth István polgármestert, aki fáradhatatlan volt minden
tekintetben, nem volt még az sem idegen tőle, hogy traktorra üljön és levágja
a füvet a rendezvénytéren, irányított,
dolgozott megállás nélkül. A hivatal
dolgozóit, akik megteremtették a hátteret a hónapokig tartó szervezéssel, a
műsorszámok összeállításával, a művészek megkeresésével, aki összeállította
a fellépők sorát, a közmunkásokat, a
falu önkénteseit. Köszönet mindazoknak, akik megfőzték az ebédet, a nyugdíjas asszonyoknak, akik fáradhatatlanul gyártották a hot-dogot az éhes szájaknak és mindazon szponzoroknak,
akik tárgyi vagy anyagi segítséget
nyújtottak ehhez a naphoz.
Természetesen mindenki elvárásának
nem lehet eleget tenni, de ez a jeles
esemény most sem okozott vélhetően
csalódást a helyieknek és a környékből
vagy messzebbről Kömlődre látogatóknak.
Varga Katalin
A KÖMLŐDI HONLAPON A GALÉRIÁBAN SOK FÉNYKÉP LÁTHATÓ
www.komlod.hu/galeria
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Kömlőd Község Önkormányzata
pályázatot hirdet MAGASABB
VEZETŐ
(ÓVODAVEZETŐ)
állás betöltésére határozatlan időre,
teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: 2853 Kömlőd, Pálóczi utca 4.
Lényeges feladata: Óvodavezetői
feladatok ellátása a vonatkozó
jogszabályok és a munkaköri leírás
alapján.
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerezett intézményvezetői szakképzettség. Szakképesítésnek megfelelő munkakörben
szerezett – legalább 3-5 év – szakmai tapasztalat. Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
ECDL vizsga, pályázati kiírásban
kért dokumentumok hiánytalan
becsatolása.
Benyújtandó iratok többek között:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló
okiratok hiteles másolatai, az intézmény vezetésére és a szakmai
helyzet elemzésére épülő fejlesztési elképzelések, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Vagyonnyilatkozat.
Munkakör betöltésének időpontja:
A pályázat elbírálását követően
azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 30.
Pályázat elbírálásának határideje:
2019. november 15.
Pályázat benyújtása lehetséges
levélben (2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.), elektronikus úton
Bogáth István polgármester részére
(polgarmester@komlod.hu),
vagy személyesen a polgármesteri
hivatalban.
Bővebb felvilágosítást a pályázatról a www.komlod.hu e-mail címen, illetve az Oktatási közlöny
szeptember 1-jei számában lehet
olvasni.

