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Edőcs Olga, a Kömlőd Községért Kitüntető Díj tulajdonosa 40 évnyi munka,
falusi szolgálat után vonult nyugdíjba ez
évben, igaz teljesen nem tudott elszakadni a napi tevékenykedéstől, hiszen
még visszajár esténként takarítani, esküvőkön segédkezni, de ez már amolyan
„hobbi” munka számára, kicsit kevesebb, de mégis van valamilyen elfoglaltság, kötődés a közösséghez. Leültünk
beszélgetni, Ő szívesen mesélt életéről,
ami boldog, de korántsem volt mindig
könnyű. Kömlődön járta ki a 8 osztályt,
majd virágkötőnek tanult, virágkötészettel foglalkozott egy tatai cégnél. A szerelem őt is elérte, férjhez ment, s mivel
férje katonáskodott, így Ő volt az, akit a
tatai munkahelye amolyan fregoli embernek használva küldte a megyébe helyettesíteni mindenfelé. Persze a családalapítás náluk sem maradt el, jöttek sorba a gyerekek, akkor már nem tudta
folytatni az állandó ingázást a munkahelyre 3 gyerek mellett. Helyben kellett
munkát keresni, így sikerült elhelyezkednie az Egészségházban, ahol akkortájt üresedés volt. Feladata volt a fűtés,
hiszen nem volt még központi fűtés,
hólapátolás, takarítás, ami jött. Sajnálatos módon megözvegyült, és egyedül
kellett helytállnia, a 3 gyereket eltartani,
gondoskodni róluk, lelküket ápolni, feldolgozni a hatalmas veszteséget. Egyszerre volt apa és anya, dolgozó nő. Férje halála előtt 1 hét- tel
kapták
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meg az autót, vezetni nem tudott, de a
testvére beíratta egy tanfolyamra, amit
így kénytelen volt elvégezni. Csodálta
magát, hogy hogy lehetett akkor ennyi
akarat benne, de a gyerekei kedvéért
mindent megtett. Nem bánta meg, mert
sokfelé eljutott így az országon belül a
család, sokat kirándultak, megtanulta,
hogy kell Pesten vezetni, hiszen vinni
kellett a gyerekeket a nyelvvizsgákra,
vagy ahova el kellett jutniuk. Mai napig
szereti a vezetést, bár már sokkal kevesebbet „gyakorolja”. Egy szülő életében
a legcsodálatosabb, mikor látja élete
folytatását az unokáiban. Olgi szerencsés, hiszen ötször élhette át eddig ezt a
csodát. Az 5 unoka bőven ad munkát, Ő
örömmel megy, vigyáz rájuk, ha szükség van a segítségre. Ha kell, utazik Tardosra a gyerekekhez, ha úgy adódik, ők
jönnek Kömlődre. Önfeledtek ezek a
pillanatok, a gyerekek sok mindenre
ráveszik, még a trambulint is kipróbáltatták vele. Két gyermeke már évekkel
ezelőtt kirepült a családi fészekből, Feri
fia még otthon van, nagyon sokat segít
neki a ház körüli teendőkben, bevásárlásban. Pár éve megtalálta társát is általános iskolás osztálytársában, hiszen
amíg a gyerekek kicsik voltak nem szerette volna megzavarni az amúgy is sérült lelküket egy változással. Most örülnek a gyerekei, hogy nincs egyedül, elfogadták a párját, ahogy párja Édesapja
is őt. Aktív dolgozóként szinte az
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összes intézményt végigjárta a faluban,
mikor hol volt rá szükség. Hol az iskolát, hol a Kultúrházat, hol a Hivatalt, hol
az Egészségházat tartotta pedáns tisztaságban és rendben. Segédkezett az iskolai étkeztetésben, Falunapokon, Idősek
napján, a mazsoretteknek. Nem tudja,
hogy hány km-t tekerhetett le falun belül, de nevetve meséli, hogy éppen a
nyugdíjaztatása előtt eltörött a kerékpárja, nem bírta a gyűrődést. Annak ellenére, hogy gyerekei nem tudták elképzelni,
hogy édesanyjuk majd meglesz munka
nélkül, Olgiról elmondható, hogy nem
unatkozik egy pillanatot sem, imád virágokkal foglalatoskodni, ültetni. A konyhában is örömmel tüsténkedik, szeret
sütni, főzni is, de az, ahogy mondja,
muszáj munka, mint oly sokunknak.
Mindig szeret tenni-venni, varrni, kertészkedni, és a kis elköteleződés az esténkénti takarítás, az esküvők előkészülete is ad elfoglaltságot neki, amit
ugyanolyan lelkesedéssel végez, mint
aktív korában. Most már, hogy nincs a
napi 8 órás munka, sokkal lassabban,
sehova nem rohanva, néha lepihenve
élvezi a nyugdíjas életet.
Jó egészséget, erőt és boldogságot kívánva, köszönöm a beszélgetést Edőcs
Olgának.
Varga Katalin

Szeretettel várjuk Kömlőd minden 65
éven felüli lakóját a 2019. november
15-én (pénteken) délután 4 órakor tartandó Szép korúak ünnepére egy kis
baráti beszélgetésre, egy vacsorára és
egy gondtalan kikapcsolódást ígérő
kulturális műsorra.
A hagyományokhoz híven ebben az évben is elhelyeztük az emlékezés koszorúit a kömlődi emlékhelyeken. Az eseményen részt vett a képviselő-testület két
tagja, a polgármesteri hivatal dolgozói és néhány emlékező kömlődi honfitársunk.
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Barátságos időben, meleg langyos szél
lengette a Nemzeti Trikolort a Hősök
parkjában október 23-án.
A megemlékezésre, mint mindig most is
jelentős számú ünneplő gyűlt össze,
hogy fejet hajtsanak az októberi forradalom hőseinek emléke előtt.
A Himnusz elhangzása után Schvarczné
Stieber Rita köszöntötte a megjelenteket,
majd Maár Eszter és Madari Kornélia
szavalatai hallatán igazán át lehetett élni
az akkori örömteli, majd tragikus történelmi napokat.
Bogáth István újraválasztott polgármester köszöntőbeszédében is hasonlóképp
idézte fel azt a pár dicső napot és a szabadságért életüket feláldozó hősök emlékét. Beszédében megemlítette, most
Kömlődön sikeresen megvédték a választók az elért eredményeket azzal ahogyan október 13-án szavaztak.
A kegyelet koszorúit a Hivatal nevében
Bogáth
István
polgármester
és
Schvarczné Stieber Rita, az Óvoda részéről Makkné Bóka Tünde mb. óvodavezető és Pintér Sándorné, a helyi Polgárőrség nevében Bognár Lajos és Pálinkás Ferenc, a Nyugdíjas Klub nevében
pedig Heidl Mártonné és Androvity Józsefné helyezték el a kegyelet virágait a
Kopjafánál. Az ünnepség a Szózat hangjaival fejeződött be.
Ezek után Schvarczné Stieber Rita aljegyző meghívta a falu lakosságát a Polgármesteri Hivatalba, ahol az ünnepséget követően tartották a megválasztott új
képviselő-testület alakuló ülését.
A képviselő-testület alakuló ülésén tette
le a hivatali esküt az öt évre az újraválasztott Bogáth István polgármester és az
egy főt kivéve újjáalakult és megfiatalodott képviselő-testület.
Varga Katalin

Kömlődön is rendben
lezajlottak az önkormányzati választások.

2019. november

Október 23-án letette az
esküt az új képviselőtestület.

Baudentisztlné Csonka
Alexandra 227 szavazat Alpolgármesternek választották: Várszeginé
Várszeginé Senkár
Senkár Adriennt
Adrienn 226 szavazat
Gazdasági Bizottság:
Marencsák
Andrea Kovács KunkliKatalin 201 szavazat
-Katalin elnök
Marencsák Andrea KataBogáth Istvánt válaszlin
tották újabb öt évre pol- Kovács-Kunkli
Bogáthné Bátki Edit
gármesternek, rá 428 fő Katalin 200 szavazat
szavazott, ez a szavazók
Pálinkás Ferenc
Humán Bizottság:
83,92 %
148 szavazat
Hegyháti Alajos Áron
Az egyéni képviselőváelnök
lasztás is eredményes Hegyháti Alajos
Baudentisztlné Csonka
volt, a 16 jelöltből 6 Áron 147 szavazat
Alexandra
képviselő szerzett manPálinkás Ferenc
dátumot.
Kovács Mihályné
Senkár Béláné
Október 13-án 520 fő
jelent meg, hogy leadja
szavazatát, ez kimagaslóan jó eredmény, hiszen
60,39%-os volt a részvétel.
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Sok dolog történt aprócska óvodánk
életében!
Kicsit vissza kell lépnünk a nyárba! A
nyári hónapok zökkenő mentesen, a
szokott módon teltek. Szerencsére jó
időnk volt, így minden nap, már reggeli
után mehettünk ki az udvarra játszani.
A nagy melegekben a homokozó tetejének és a fák árnyékának védelmében
játszhattak a gyerekek. Bőven gondoskodtunk folyadékpótlásról, valamint a
gyerekek bőrének védelméről is. Változatos tevékenységekkel tettük színesebbé csemetéink óvodás életét: lehetett
rajzolni, alkotni, repülőt, hajót hajtogatni, futóbiciklizni, szaladgálni, hintázni,
labdázni, homokvárat építeni. Így teltek
a nyári hónapok, amikor egyszer csak
kaptuk a hírt, hogy ki kell költözni az
óvodából, mert augusztusban már nem
itt nyitunk! Szerencsére ekkorra már
annyira kevés kisgyerek járt az oviba,
hogy egy felnőtt felügyelt rájuk, míg a
többiek kiürítették az épületet. Egy hét
alatt üres lett az óvoda! Az utolsó napon fájó szívvel vettünk búcsút az öreg
épülettől.

A szokásos zárva tartás alatt azonban
az új helyen – az iskola épületében megtörténtek az előírt átalakítások: a
folyosó szekrényeinek átalakítása, a
mosdók, wc-k elé magasítók építése, a
„konyha” kialakítása, biztonsági ajtó
beépítése…A szükséges meszelést két –
akkor még nagycsoportos - kisgyerek
apukája (Pálinkás Ferenc és Mészáros
Roland) önként vállalta! Köszönjük
szépen ezt az önzetlen munkát!
A nyitás előtt még néhány dolgot át
kellett hozni a régi helyünkről, fel kellett cincálni az emeletre…ebben néhány
apuka, valamint segítőkész falunkbeli
segített! A nyitás előtti héten szorgos
munka folyt az épületben, hogy fogadni tudjuk a gyerekeket. A takarítás után
két tanteremben csoportszobákat, egyben hálótermet, újabb teremben ebédlőt
alakítottunk ki, helyére került a mosóés a mosogatógép, a folyosó is óvodás
jelleget öltött…röviden: az iskolából –
átmenetileg – óvodát faragtunk. A tágas, biztonságos udvar nagyon hiányzik, de gyakran járunk ki az iskola melletti játszótérre, ahol fokozott figyelem
mellett tudnak játszani gyermekeink a
csúszdán, hintákon.
Szülői értekezletet is tartottunk, ahol a
szülőknek megmutattuk az új helyünket, valamint bemutattuk a két új
óvónénit is!
A munkálatok elkezdődtek a régi épületen. Mostanra már csak a falai vannak,
de remélhetőleg a következő tanévet
az új épületben kezdhetjük. Addig is
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gyakran elsétálunk oda, figyelemmel
kísérjük az új óvoda születését.
A nyitás utáni első napokon minden
kisgyerek megilletődve lépett be az új
helyre, de mostanra már mindenki otthonosan mozog az épületben. Még az új
óvodások is! Mert hogy vannak új kiscsoportosok, meg néhány nagy is! Az új
évet 43 kisgyerekkel kezdtük, de még
várunk egy-két kisgyereket, akik mostanában töltik be a harmadik életévüket.
Mára elmondhatjuk, hogy az új gyerekek szépen beszoktak az óvodába, az új
felnőttek is megtalálták a helyüket közösségünkben, igyekszünk a megszokott életünket élni az új helyünkön is!
A hónap végén- szeptember 30-án- a
Magyar népmese napján egész nap

népmeséket hallgattunk, és a falra kivetítve magyar népmeséket néztünk! Kivételesen még elalvás előtt is nézhettek
egy népmesét!
Október 4. az Állatok világnapja.
Ezen a napon (sőt, az egész héten!)
nagyon sokat beszélgettünk az állatokról: állatokat utánozva tornáztunk, állatos meséket hallgattunk, állatokat mintáztunk gyurmából, gesztenyéből, állatos színezőket színeztünk, állatokról
szóló
könyveket
nézegettünk…és
mindennek a tetőpontja a lovas kocsikázás volt a Musztáng Lovasudvar, Kiss
József jóvoltából.
Október 11-én a Diridongó Együttes
„Zakatol a zenevonat” című előadásán
vehettünk részt. Megismerkedhettünk a
ritmusjegyekkel, néhány hangszerrel,
énekeltünk, mondókáztunk, táncoltunk
ebben a lendületes egy órában.
Október 17-én tartottuk hagyományos
Tök jó bulinkat. Büszkén mondhatjuk,
hogy szinte az egész falut megmozgató
programunkon idén is sokan vettek
részt. Olyan családok is eljöttek, akik-
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nek gyermekei nem járnak óvodánkba!
Sokan hoztak süteményeket, mi pedig
teával kedveskedtünk vendégeinknek.
A tökkirály választásra sokan beneveztek. A közös nyitótánc után, a hatalmasra nőtt tökök hosszú sora várta
Guszti bácsi döntő szavát. Idén a Vasas
-család tökje volt a legnagyobb.
Az új kisóvodások, kiállva a három
próbát – erőnléti, ügyességi és gyorsasági feladatokkal – felavatódtak, az
óvoda tökmagjai lettek. Az ezt követő
vidám, tökös játékok jó hangulatot teremtettek.
Elérkezett a meghitt alkotás ideje. Minden nevező megkereste a számára legmegfelelőbb helyet, ahol nekilátott a
tökfaragásnak. A kész alkotásokat az
udvar közepére helyeztük. Ekkorra már

sötét lett, így a mécsesek fénye jól érvényesült az ötletesebbnél ötletesebb tökökben. Még egy feladat várt a gyerekekre, amihez a szülők segítsége is kellett: a sötétben (a mobiltelefonok, elemlámpák fényében) meg kellett keresni
az udvaron elrejtett jelüket, és ha az
óvónéniknek, dadusnéniknek megmutatták, cserébe csokit kaptak. Egy közös
éneklés és versmondás után véget ért a
buli.
Október 23-ról mi is megemlékeztünk!
A gyerekek által készített kis címeres
zászlókat, nemzetiszínű szalagokat tűztünk le a kopjafa tövébe.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a szabadidejüket
feláldozva segítettek a költözködésben,
meszelésben, takarításban! Reméljük, a
visszaköltözésnél is számíthatunk a
szülők, és a falu lakosságának önzetlen
segítségére!
A Kömlődi Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda dolgozói
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Az alakuló képviselő-testületi ülésen
hangzott el Bogáth István polgármester
polgármesteri programja.
Mondandójában kiemelte, hogy azonos
a választási kampány során elhangzott
elképzeléseivel
Jegyzőkönyvszerűen adjuk most ezt
közre.

Polgármesteri
2024

program

2019-

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Hallgatóság!
Elöljáróban megköszönöm minden
kömlődi honfitársamnak, hogy
2019. október 13-án élt demokratikus jogával és részt vett a választáson, leadta szavazatát.
Mi kömlődiek igazán büszkék lehetünk, hiszen közel s távol nincs
olyan település ahol a demokrácia
ennyire kiteljesült, hiszen a válasz-

Szociális tűzifa eljuttatása a rászorultakhoz.
A benyújtott pályázatok nyertessége esetén azok megvalósítása
Jókai utca felújítása.
Sportpark, utcai sporteszközök
Határ utca I. ütem.
Gépbeszerzés (MTZ traktor)
Közép távon
Továbbra is minden lehetséges pályázat benyújtása
Ady Endre utca vízelevezetésének
megoldása
A főutak melletti járdák és belső
járdák felújítása pályázati források
igénybevételével.
Az útfelújítások folytatása:
Határ utca II. ütem. Ady, József
Attila felújítása. Jókai - Határ utca
összekötő út.
Művelődési ház belső felújítása,
nyílászárók cseréje.
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Parnak puszta tervek – elképzelések
Kisparnaki utca tulajdonba vétele.
Nagyparnaki út folyamatos karbantartása, pályázati forrásból aszfaltozása.
Játszótér bővítése.
Virágtanyai ivóvíz vezeték átvétele,
majd állami tulajdonba adása
Napelemes közvilágítási lámpák
telepítése.
Tanyagondnoki szolgálat további
bővítése.

Gyülekezetünk Játékos Biblia Tanodát
szervez kimondottan 1-4. osztályos
gyermekek számára. Az alkalmon izgalmas és tanulságos bibliai történetek hangoznak el, énekelünk, játékos feladatokat csinálunk, alkalom nyílik különböző
kézműveskedésekre!
A Játékos Biblia Tanoda októbertől kezdődött, amely havonta egyszer várja a
gyermekeket, hogy játszva még jobban
megismerjék a Biblia világát!
Az alkalmak minden hónap második
péntekén kerülnek megrendezésre délután 17 órától.

tópolgárok több mint 60 %-a részt
vett a választáson.
Annak természetesen külön örülök,
hogy a résztvevők 84%-a meg rám
szavazott, rendkívül erős legitimitást adva a következő öt éves munkámhoz.
Ezen a helyen is külön gratulálok
minden megválasztott képviselőnek, aki a mai napon letette képviselői esküjét és felvállalta közös
munkát.
Polgármesteri programom megegyezik a kampány során ismertetett gondolatokkal.
Rövid távú elképzeléseim:
A futó beruházások befejezése, legfontosabb az óvoda, ez óriási munka.

Iskola épületének sorsa, Iskola újraindításának kérdésköre
Kömlődi történelmi és természetvédelmi tanösvény megépítése
Állandó színpad építése a rendezvény téren.
Ingyenes WIFI pontok kialakítása
közterületeken
Hosszú távon
A kömlődi vízfolyáson záportározó
megépítése.
A kömlődi szőlőhegy turisztikai
fejlesztése ( kilátópont kialakítása )
A járdák teljes körű felújításának
folytatása.
A történelmi, műemléki településközpont komplex kialakítása.
További naperőműtelepek telepítése önkormányzati területen

A gyermekek részvételét kérjük jelezzék
Deák László segédlelkésznél az alábbi
elérhetőségek egyikén:
tel.: 06 30 582 4352; e-mail: komlod@reformatus.hu
Az alkalom ingyenes!

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

