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A 4 évvel ezelőtti megalakulása óta a
Kömlődi Nyugdíjas Klub már sokszor
bebizonyította, hogy „fel tudják rázni”
a falut. Az elmúlt szombaton pótszilvesztert tartottak a Kultúrházban. Öröm
az, hogy ennyi lelkes, már nem éppen a
húszas éveiben járó, mozgékony nyugdíjas minden rendezvényen részt vesz,
sőt, maguk kezdeményezik azokat.
Ezen az esten fehér abrosszal, pogácsával fogadták a vendégeket.
Heildné Ibolyával beszélgetve megtudtam, hogy kicsit megijedtek, amikor
este 8 órakor még csak páran voltak
jelent, aztán 10 óra körül annyi fiatal
lepte meg őket, hogy alig jutott hely. A
rendezvényük batyus rendezvény volt,
„ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek”…

Azt gondolom, hogy Czuppon Ágikát
senkinek nem kell bemutatni Kömlődön. Harminchét év szolgálat után
ment nyugdíjba a postától, de volt
kisegítő még utána is. Majd hozzávetőleg 20 éve megkeresték, hogy nincse kedve a Kultúrház „gazdája” lenni.
Akkor még a kömlődi iskola gőzerővel működött. Rengeteg foglalkozás
volt iskolások, falusiak közreműködésével egyaránt. Rendszeresen érkeztek
az árusok portékáikkal. Sokszor szervezett kiállítást, a környékbeli művészek hozták közelebb munkájukat a
falusi emberekhez, hogy megismerhessék azokat. Volt egy civil szerveződés, a Baráti Társaság, ők is megtöltötték élettel a házat, programjaikon
többen megjelentek. Aztán ez a szerveződés megszűnt, napjainkban a
Nyugdíjas Klub vette át szerepüket és
lendítette fel a falut kulturális élet
szempontjából. Még Ágika idejében
szerveződött újra a mazsorett csoport.
Ágika igazi háziasszonya volt a háznak, amíg a próbák, rendezvények zajlottak mindig ott volt, rendelkezésére
állt a jelenlévőknek, ha bármilyen igényük volt, azt készséggel megoldotta.
Elmaradhatatlan közlekedési eszköze,
társa volt a kerékpárja, hiszen a távolsá-
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De nem volt ez teljesen így, hiszen
Ibolya és Kulcsárné Marika által felajánlott hozzávalókból azért rotyogott a
fazékban egy kis vegyes pörkölt is. Az
est hangulatfelelőse a tarjáni Herr Gyula volt, aki nagyon jó zenét szolgáltatott. Természetesen neki a becsületkasszába bedobott pénzből kifizették a
fellépti díját. Jó ötlet volt a becsületkassza gondolata, hiszen 33 ezer forint
jött össze az est folyamán.
Nem volt gond a tánccal sem, pár órára
elfelejtődött a berozsdásodott izület.
Öröm volt az is, hogy összekovácsolódtak a fiatalok, idősek, hiszen a résztvevők életkora a 20 évestől az 70-es
éveikben járókig terjedt. Így talán nem
lesz majd gond az utánpótlással sem.

got ezzel győzte le. Sokszor esőben,
télen, sárban, este sötétben tekerve tette
meg az otthona és a munkahelye közötti
távot. Mindig kínosan ügyelt arra, hogy
pontosan érkezzen, soha ne kelljen rá
várni, ez még a postán belévésődött,
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Az az 50-60 résztvevő, aki felhőtlenül
kikapcsolódott ezen az estén, - ha nem
is kivilágos virradatig, de éjjel fél 2-ig
kitartva - egybehangzóan kijelentette,
hogy nagyon jó volt a bál, várják a legközelebbit. Már most érdeklődnek,
hogy mikor lesz hasonló? Heildné Ibolya ígéri, hogy ha előbb nem, de Május
1-jén majd megismétlik ezt a remek
hangulatú összejövetelt.
Ezúton szeretné megköszönni azoknak,
akik a becsületkasszát gyarapították, a
megjelenteknek, hogy jó hangulatot
teremtettek, és az összes segítőnek,
akik jóvoltából nem jöhetett volna létre
egy felhőtlen kikapcsolódás.
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mert ott amikorra érkezett a kocsi a
küldeményekért időre készen kellett
állni. Nem késhetett a kömlődi munkahelyéről sem, hiszen akik bérbe vették
a házat, vártak rá az átadásoknál, vártak rá a csoportok, az árusok és mindenki, aki kapcsolatban állt vele. Rengeteg rendezvény helyszínéül szolgált a
ház, tartottak ballagási ünnepséget,
esküvőket, osztálytalálkozókat, családi
összejöveteleket, Ő ezeken a rendezvényeken is minden esetben megtett mindent a vendégek megelégedésére.
Ahogy elmondta, nagyon szép élményekkel a háta mögött kezdi meg a
pihenést, részben a kora, részben az
egészségi állapota miatt döntött úgy,
hogy átadja a stafétabotot. Unatkozni
nem fog, szeret olvasni, keresztrejtvény
fejteni, elszakadni nem szeretne a közösségtől, de most már mint vendég
fog részt venni minden eseményen.
Örömmel tölti el, hogy jó kezekben
lesz továbbra is a ház, hiszen egy szorgalmas, közösségi emberként ismert
„gazdának”, Held Mártonné Ibolyának
adta át, hogy továbbra is úgy szeresse
ezt az intézményt, és szolgálja a falut,
ahogy Ő tette.
Varga Katalin
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szóltak. Kényszerből voltak ők olyan
távol hazájuktól, mégis életük és haláluk példát kell adjon a mai nemzedékeknek.
Az emlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Deák László,
református segédlelkész emlékező szavaival szólt arról, hogy nincs talán
olyan magyar család, akit ne érintett
volna 1943 telének tragédiája. Ő saját
családjából hozott példát erre. Megemlékezése végén felolvasta az akkor el-

Január 12-én délután öt órakor kezdődött a megemlékezés a doni áttörés 77.
évfordulója alkalmából.
A református templom harangjai szólaltak meg emlékezve a nemzet e szörnyű
tragédiájára. Hasonlóképpen szólta
eKzek a harangok azokban az időkben
is, de sajnos nem szólhattak negyven
évig, mert az előző rendszer megtiltotta
a megemlékezéseket. Pedig hősök voltak, kik egykor ott a Don folyó mentén
hazaszeretetből, hősiességből példát
adtak, ők voltak, akik még életüket is
feláldozták. Persze nem önkéntesen, de
azok az idők nem az önkéntességről

esett kömlődi katonák neveit.
Molnár Szabolcs és Molnárné Bogáth
Edit egykori katonák emlékezéseiből
olvasott fel ezek után.
A templomi megemlékezés a Szózat
közös eléneklésével ért véget, majd az
emlékezők csendben átvonultak a Hősök Parkjában lévő Doni emlékműhöz.
Itt a résztvevők mécseseket gyújtottak,
melyeket az emlékmű talapzatán helyeztek el.
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Az önkormányzat még az előző évben
pályázati forrás elnyerésével szociális
tűzifát vásárolhatott. Még novemberben elkezdték a rászorultaknak kiszállítani a tűzre való két köbméternyi járandóságot. A munka nagy részét az
önkormányzat alkalmazottai végezték
el, azonban segítség is adódott egy—
két alkalommal. Néhány fiatal szabadidejében beállt a sorba és segített, hogy
minél előbb eljusson a rászoruló családokhoz a segítség. Jó hogy van ez az
állami segítség, amivel önkormányzatunk most már minden évben él is, és
rendszeresen pályázik a szociális tűzifa
programban.

Kömlőd Község Önkormányzata a tulajdonában lévő belterületi utakon 12
tonnás súlykorlátozást rendelt el.
A 12 tonna összsúlyt meghaladó tehergépjárművek kizárólag egyedi engedéllyel hajthatnak be a tilalommal jelzett útszakaszokra.
Az engedélyt a polgármester adhatja ki.
A tilalmi szabályt megszegőkkel szemben az önkormányzat minden esetben
eljárást indít.
Az intézkedésre lakossági kérésre, illetve az utak állapotának megőrzése végett került sor.
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Bő két hetes szünet után ismét visszatért az élet az óvoda falai közé. A karácsonyi időszak izgalma, várakozása
lecsendesült, mostanra az élmények,
emlékek léptek a helyükre.
Az ovi nyitásakor még állt a karácsonyfa, még kivilágítva várta a gyerekeket. Még egyszer…utoljára…A csoportszobákban is ott volt a karácsonyi
pompa a sok ajándékkal. A reggeli is

Kömlőd Község képviselő-testülete
soron következő ülését 2020. január 30
-án tartotta, melyen 19 napirendi pontot tárgyalt meg.
Kömlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bazaltech Kft. kérelme
alapján a települési rendezési terv módosításához hozzájárul. A módosítás a
Kömlőd 073/2/8. hrsz-ú területet érinti.
A terület az „Má-Általános Mezőgazdasági Terület”-ről „Kb. különleges
besorolású terület, bányá”-ra változik.
A rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a kérelmező köteles viselni.
A testület elfogadta a „Tájékoztató a
két ülés közötti fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról” szóló előterjesztést.
Ugyancsak elfogadta a képviselőtestület az önkormányzat és a hivatal
költségvetésének első fordulós tárgyalását.
Az ülésen meghallgatta a testület a
Tanyagondnoki tevékenységről, a Háziorvosi beszámolót a község egészségügyi alapellátás állapotáról, és a
Védőnői tevékenyégről szóló 2019.
évre vonatkozó beszámolókat, melyet
elfogadtak.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Víghné Éberling
Renáta területfoglalási engedélyéhez
hozzájárul mutatványos tevékenység
búcsú céljára, melynek időpontja 2020.
május 23. szombat. Kömlőd Község
önkormányzata 100.000,- forintot ad a
vállalkozónak, melyért a kömlődi gyermekek részére két db játékra való felülést biztosít egész napra ingyen. Megjegyezzük, hogy 2020-ban az eddig
megszokottól elérően egy héttel korábban lesz a Búcsú, (MÁJUS 23ÁN), mert a Gyermeknap miatt a
mutatványosok a következő hétvégén nem tudnának jönni.

Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Határ utca 907-es
hrsz-ú, 888 m2 építési telket értékesítette azzal a feltétellel, hogy a telket 3
éven belül, 2023. január 31-ig be kell
építeni. Megbízza a Polgármestert a
telekvásárlási szerződés aláírására. A
telek ára 1500 ft/m2.
Ugyancsak tárgyalta a testület az ülésen az eddigi étkeztető Fanta-Pet Kft.
bejelentését, miszerint 2020. június 15ével felmondta a szerződést, továbbiakban nem főznek a Hegyháti iskolára
és a község lakóira. Az önkormányzat
keresi a megoldást, az új vállalkozót az
étkeztetés június 15-e utáni megoldására.
Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a galambok okozta
problémák felmerülése miatt megbízza
a Polgármestert, hogy tárgyalást folytasson OVISTOP készítmény megvásárlása miatt a tárgyban illetékes szervvel.
Döntött a Testület, hogy a Rákóczi
Szövetség támogatási kérelmének helyt
ad és 30.000.- forint támogatásban
részesíti a Szövetséget.
Elfogadta a Testület a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Köztudott, hogy a védőnői állásra kiírt
pályázat sikertelen volt, ezért Kömlőd
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ismét kiírta az állásra a pályázatot. A pályázat benyújtásának határideje 2020. április 30. A munkakör
legkorábban 2020. június 1. napjától
tölthető be.
Döntött a Testület a Kömlődi Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda nyári
zárva tartásának idejéről az alábbiak
szerint:
2020. július 27. és augusztus 21. között
(19. napig) zárva tart az óvoda. A nyitás 2020. augusztus 24. hétfő 6 óra.

ünnepi asztali díszek mellett zajlott.
Reggeli után mindenki elmesélhette
élményeit: hogy zajlott a karácsony, ki
mit kapott a Jézuskától (esetleg Angyalkától), hol járt a család, a Szilveszteri tüzijáték, az ó év búcsúztatása, az
új év ünneplése….mind, mind meganynyi élmény a kicsiknek. Jó érzés volt
hallani, hogy együtt voltak a családok…és ez így van rendjén, hisz a szeretetről, az összetartozásról szólt ez az
időszak. Nem véletlenül néhány kisgyereknél bizony „eltörött a mécses”,
hogy újra el kell szakadniuk az otthonuktól. Az óvodába érkezett új játékok
és társakkal való játék azonban elfeledtette a könnyeket.
Ebéd előtt összejöttünk a karácsonyfánk körül. Eljött a búcsú ideje! Pár szó
erejéig beszéltünk arról, hogy január 6a a Vízkereszt napja, hagyományosan a
karácsonyi ünnepkör lezárása és a farsangi időszak kezdete. Sok országban –
így nálunk is – ez a karácsonyfa lebontásának napja. Még elénekeltünk néhány karácsonyi dalt, majd hozzáláttunk a díszek leszedéséhez. A díszeket
óvatosan tették a dobozba a gyerekek,
hiszen az év végén újra szükség lesz
rájuk…észre sem vesszük és újra karácsony lesz! Néhányan elmondták, hogy
ők bizony még nem szedik le otthon a
fát, amíg apa meg anya engedi, ott lesz
velük…még ha hullik a levele, akkor
is. Majd nem sokára ők is megválnak
tőle.
A következő napokban az új évé volt
a főszerep. Beszéltünk az idő múlásá-
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ról, hogy most milyen évet írunk, hány
hónap egy év, sorolgattuk a hónapok
neveit, és érdekességképpen elmeséltük
a gyerekeknek, hogy nagyon régen
nem 12, hanem csak 10 hónapból állt
egy év! Legelőször egy római császár Julius Caesar - egészíttette ki 12 hónapra az évet, majd később XIII. Gergely pápa is megerősítette ezt a naptár
megreformálásánál.
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Idén sem maradhatott el a gyerekek
által készített újévi üdvözlőlap készítése, melyet boldogan adtak oda szüleiknek boldog új évet kívánva.
Elkezdődött a farsangra való készülődés ideje. Mindenki lázasan tervezi,
hogy mi lesz a farsangi bálon. Az óvó
nénik, dadus nénik a csoportok táncát
koreografálják, keresik a megfelelő
zenét és a jelmezt.
Szülői értekezlet is volt ebben a hónapban. A polgármester úr és három
képviselő mellett (akik közül az ketten
szülőként is jelen voltak!) sokan eljöttek. A téma mindenkinek fontos volt,
hiszen az elmúlt időszak értékelése
mellett, az iskolaérettség feltételei és a
kömlődi iskola újraindításának lehetősége volt a téma.
Mindezek mellett nem feledkeztünk
el kismadarainkról sem! A kihelyezett
odukat szemmel tartjuk, a madáretetőket rendszeresen feltöltjük. A hosszúra
nyúlt sötétség és fagy bizony próbára
teszi a körülöttünk élő madarak napjait,
ezért sokan látogatják az etetőket. A

