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2016. február 13-án az éves rendes
közgyűlésen tartotta beszámolóját a
helyi polgárőr egyesület elnöke.
A közgyűlésre polgárőrökön kívül az
Oroszlányi Rendőrkapitányság, a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr
Szövetség vezetői, valamint Szákszend
polgármestere, László Kálmán és Kömlőd polgármestere, Bogáth István is
jelen volt.
Bognár Lajos elnök tájékoztatót tartott
az elmúlt év történéseiről, eseményeiről. Elmondta mennyi szolgálatot teljesítettek a kömlődi polgárőrök, mellyel
nagyon is előkelő helyet foglalnak el a
megyei szervezetek között.
A tájékoztató után Bogáth István köszönte meg a tagság munkáját, egész
éves kitartását. Megemlítette, hogy a
2016-os évben is ha szerény mértékben,
de anyagilag is támogatja az önkormányzat az egyesületet.
Elmondta, hogy a védőnői szolgálat
épületét az önkormányzat át kívánja
adni a polgárőrségnek, hogy ott szolgálati helyet tudjanak kialakítani. El-
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mondta továbbá, hogy ezt az épületet
megpróbálják pályázati pénzből felújítani. A pályázathoz szükséges önerő
igénybevételéről a képviselő-testület
már meghozta döntését.
Paksi Balázs beszámolóját hallgathat-

ták a megjelentek, ő az egyesület anyagi helyzetéről, záró számadásáról és a
2016. évi költségvetésről adott tájékoztatót.
A köszöntések után a közgyűlés laza
keretek közt, közös vacsorával zárult.

A kömlődi általános iskolában a család
és gyermekjóléti szolgálat munkatársai
is részt vállalnak a tanév során hagyományosan megrendezésre kerülő játszóházak szervezésében. Ebben az évben a szákszendi család és gyermekjóléti szolgálat két munkatársa tartotta a
gyermekeknek a farsangi kézműves
foglalkozást. Vidám hangulatban készültek el a farsangi álarcok, és akinek
még volt kedve farsangi maszkot is
készíthetett.
2016. január elsejétől a Szákszend
Község Önkormányzata és a Kömlőd
Község Önkormányzata együtt biztosítja Kömlődön a család és gyermekjóléti
szolgáltatást. A családgondozások mellett, fontos feladata a szolgálatnak a
településen működő intézményekkel,
így az általános iskolával a személyes
kapcsolattartás.
Takács Gyöngyi
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Nagy valószínűséggel nem gondolunk
bele, amikor a vízcsapot kinyitjuk,
hogy ez a számunkra rutinszerű mozdulat nem is annyira természetes mindenki számára.

akár a gyerekek.
Boldogan mesélte, hogy a kisfia játszás
közben mondta neki, hogy szomjas,
mire Ő válaszolt, hogy hogy nyugodtan
ihat, ha kinyitja a csapot, de a kisfiúban
még benne élt az óvatosság, és visszakérdezett édesanyjától, „tényleg ihatok
a csapból”?
Ugye, milyen aprónak tűző dolgok
válhatnak egészen hatalmassá, ami soksok embernek teljesen természetes az
életében?
VK.

A virágtanyai nagyparnaki vízhálózat
kiépítésével régi vágya vált valóra az
ott lakóknak, hogy számukra is természetes legyen csak egy kicsi mozdulattal egészséges ivóvízhez jutni. Nem
volt ez mindig így, hiszen az önkormányzat szállította az iható vizet, mert
az akkor még rendelkezésre álló vízből
bevizsgálás után is kimutatható volt,
hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan.
Bizony elég sok gondot okozhatott
elsősorban a gyerekekkel tudatosítani,
hogy nem nyithatja meg a csapot, neki
nem lehet természetes az, ami esetleg a
faluban élő társainak egyértelmű, ha
szomjas odalép a csaphoz és ihatja a
hűs vizet.
Heizler Brigitta is nagyon örül, hogy
végre nyugodt szívvel főzhetnek, ihatnak a gyerekek a csapvízből. Elmondása szerint náluk nem volt annyira büdös
a víz, mint Nagyparnakon, de ennek
ellenére csak úgy használták főzésre,
teára, ha felforralták. Most nagy az
öröm, mert nem kell félni attól, hogy
esetleg véletlenül is valamilyen fertőzést kapjanak emiatt akár a felnőttek,

Kedves olvasni szerető kömlődiek!
A községi könyvtár szeretettel várja
minden régi és új olvasóját! Az új
könyvek mellett már folyóirat olvasásra
is van lehetőség! Januártól az

2016. Március

Ünnepi megemlékezést tartunk a forradalom évfordulóján,
nemzeti ünnepünkön.
Helye: Hősök parkja
Ideje: 2016. március 15. 16.00 óra
Mindenki szeretettel hívunk és
várunk !

Nyitvatartás: hétfő és csütörtök: 16-19
óráig.
Kovács Mihályné, könyvtáros.

Az Oroszlányi Járási Hivatal Ügysegédje, Erdész Réka várja a tisztelt
ügyfeleket a polgármesteri hivatal
épületében minden
Hétfőn 14.00.-15.00 óráig és
Szerdán 8.00. - 9.45-ig.

alábbi újságok járnak a könyvtárnak:
Szivárvány,kisgyermekek képes lapja,
Bravo, National Geographic, Praktika,
Kertészet és Szőlészet.

Minden ügyes – bajos dologban segítséget nyújt vagy keres.
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Az Alma együttes „ Itt a farsang , áll a
bál” kezdetű gyerekdalával kezdődött
szombaton a Kömlődi Gézengúz Óvoda
apróságainak fergeteges farsangi mulatsága.
Az évről-évre egyre nagyobb számban
megjelenő vendégekkel zsúfolásig

megtelt a művelődési ház. Először a
pici babák, a leendő ovisok vonultak fel
jelmezeikben. Természetesen ők még
anyukájuk kíséretében, vagy éppen
ölében. Büszkén és bátran lépegetett a
kommandós kislány, anyukája ölében
érkezett Popcorn, Micimackó a csuprával sétálgatott, de volt kalóz, hercegnő és pókember is. Bátor fellépésükért
finom csokoládét kaptak.
Ezt követte a Napsugár csoport, majd a
Maci csoport egyéni jelmezes bemutatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon sok ötletes jelmez készült erre az
alkalomra is. Voltak gyönyörű hercegnők, volt Aranyhaj, Hófehérke, hóember, boszorkány, rock sztár, kalóz, katica, pókember, csillagok és még sorolhatnánk a jelmezesek sokaságát. Öröm
volt látni ennyi csillogó szemű, jelmezes gyermeket a színpadon, akik bátran,
hangosan mutatkoztak be a sokaságnak
és mondták el a mikrofonba, hogy kinek a „ bőrébe” bújtak. Óvodásaink
kivétel nélkül , mindannyian jelmezbe
öltöztek, ezért külön köszönet és dicséret illeti a szülőket.
Hogy még fergetegesebb legyen a hangulat mindkét csoport meglepetés tánccal készült a közönségnek. A Napsugár
csoportosok Hupikék törpikéknek öltözve Törpilla, Hókuszpók és Sziamiaú
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vezetésével „törp disco-t” lejtettek, míg
a Maci csoportosok stílusosan maciknak öltözve, maci táncot roptak.
A felfokozott hangulatot tovább emelte
az óvoda nevelőtestületének retro tánccsokra, külön meglepetésként Lilla néni
éneke és, hogy a farsangi hangulatot

tovább fokozzuk , egy kis játék keretében a szülők , gyerekeikkel és az
óvónénikkel, dadus nénikkel együtt a
színpadon járták a táncot.
A táncban megfáradt vendégeket a büfében szendvics, üdítő, sütemény várta.
Befejezésként a tombola sorsolása következett, amelyet mindenki izgatottan
várt. Rengeteg apró ajándék mellett a
legszerencsésebbek tortákat ( 4db-ot),
családi pizzát,
virágutalványokat, fodrászati hajápolást, frizura készítést, vacsorautalványt,
wellness hétvégét is nyerhettek.
Bízunk benne, hogy ezzel a fergeteges
hétvégével sikerült végleg elűznünk az
idei évre már a telet, és hamarosan ránk
köszönt a várva várt tavasz.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
hozzájárultak, hogy az óvodások farsangja ismét rendkívül jó hangulatban,
vidámságban telt el! Köszönjük, a sok
pozitív visszajelzést elismerést és azt,
hogy ilyen sokan eljöttek rendezvényünkre!
Az óvoda nevelőtestülete

2.

Kömlőd Község Képviselő-testület a
soron következő rendes ülését február 25-én tartotta.
A képviselő-testület megbízta az Észak
-dunántúli Vízmű Zrt. szakembereit,
mint a Dad-Kömlődi szennyvízrendszer üzemeltetőit a Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítésével és az Energia Hivatalhoz való benyújtásával.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat nem vesz részt a Komáromi
Vízi Társulat tevékenységében.
A jövőről való gondoskodás, a fejlesztések anyagi hátterének megteremtése
érdekében több pályázat benyújtását
tervezi az önkormányzat a Településfejlesztési Operaív Program keretében.
Az egyik pályázat „a Kömlőd Község
Önkormányzata által fenntartott Gézengúz napköz-otthonos óvoda épületének felújítása és bővítése a jogszabályi előírásokban foglalt megfelelés
céljából” , a következő „a polgármesteri hivatal épületének megújuló energiával való ellátása céljából a napelemes
rendszer kiépítésére”, a harmadik pedig
„az önkormányzat tulajdonában lévő
kömlődi iskola épületének megújuló
energiával való ellátása céljából napelemes rendszer kiépítésére”.
Ezen pályázatokon történő sikeres
részvétel esetén anyagiakban nyerünk
támogatást és megvalósítása után pedig
az energia megtakarítással elért pénzeszköz átcsoportosításra kerülhet más
területekre.
Határozott a képviselő-testület arról is,
hogy megkeresi a környékbeli önkormányzatokat (oroszlányi,
bokodi,
szákszendi) annak érdekében, hogy
megállapodást köthessen házi segítségnyújtás biztosítása érdekében. VK .

Új rovatunkban szeretnénk hírül adni
minden pici kömlődi állampolgárunk
jöttét hónapról-hónapra.
Januárban születtek:
Juhász László és Szekér Laura kislánya
EMESE
Oláh Miklós és Oláh Boglárka kislánya
HAJNALKA
Az újszülötteknek és szüleiknek is nagyon jó egészséget és sok örömet kívánunk életük során.
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Jó megtapasztalni egy közösségben,
hogy mindig akadnak olyan lelkes
emberek , akik kitalálnak valamit arra,
hogy kicsit megmozgassák és összekovácsolják a falu lakóit.
Így tettek nemrégiben Held Mártonné
Ibolya, Heizler Lászlóné és Androvity
Józsefné Katalin, akik gondoltak egyet
és felélesztették a nyugdíjas klubot.
Karácsonykor már az Ő szervezésükben nagysikerű süteménysütésre szólították fel az embereket, hogy aztán
örömet szerezzenek, és boldogabbá
tegyék sok-sok gyerek ünnepét.
Az összejövetelekre minden második

héten hétfőn délután 4 órától kerül sor,
természetesen, ha hosszabbak már a
napok és jön a dologidő a kertekben,
májustól későbbi órában, délután 6
órától várják az érdeklődőket.
A tagság 500,- forint havi tagdíjat szavazott meg, és lehetséges hozzájuk
csatlakozni pártoló tagként, melynek a
díja 250,- forint havonta. A pénzügyek
vezetésére Heizler Lászlóné Évát bízták meg. A fenti összegek talán elérhetőek mindenki számára, a nyugdíjas
klub közössége pedig azt összegyűjtve
a későbbiekben tovább gondolhatja a
programok sokaságát, hiszen tervben
van véve kirándulás, főzés a majálison,
a szomszédos faluk nyugdíjasaival történő kapcsolatfelvétel, találkozás.
Rövidebbi tervük, hogy március 14-én
meghívják Senkár Bözsi nénit, aki csodás hangjával, régi nótáival bizonyára
elvarázsolja majd a hallgatóságot.
Várnak minden csatlakozni kívánó
nyugdíjast, pártoló tagot, mindenkit,
aki a szabad idejét egy közösségben,
jó hangulatban szeretné eltölteni.
VK.
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Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel
készülődtek február 6-ra,szombatra a
hagyományos
farsangi délutánra. Előzőleg lázasan
készítették az ötletes jelmezeket, álarcokat szüleikkel és tanáraikkal,valamint
a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Majd a 3-4.osztályosok farsangi
dekorációval feldíszítették a művelődési ház nagytermét.
Szombat délelőtt a szülők serénykedtek,
elkészítették a szendvicseket,átvették a
süteményeket,felajánlásokat.
Délután 3 órakor izgatottan várta a szép
számú közönség a főszereplőket,azaz a
maskarába öltözött gyerekeket.
Elsőként –a köszöntő után- Zsuzsa néni,

vette a tombolahúzás. Rengeteg adományt,felajánlást gyűjtöttek össze a
szülői választmány tagjai,sok mindent
lehetett nyerni a vacsora utalványtól a
tortákig.
Az utóbbi évek egyik legsikeresebb,legjobb hangulatú rendezvényének
részesei lehettünk a szombati iskolai
farsangon.
Köszönöm mindenkinek a segítségét,az
összefogást,aminek eredményeként
bebizonyosodott,hogy egy kislétszámú
közösség is tud nagyot alkotni,ha mindenki egyet akar.

a főboszorkány és segédje a kisboszorkány megseprűzte a közönséget és a
színpadon helyet foglaló tanulókat a
sötétbe burkolódzott teremben,azaz
elűzte a rontást. Ezt követően egyenként bemutatta a jelmezeseket, a közönséget is bevonva dalokkal,versekkel
kísérve ,ami nagy derültséget keltett.
Még a megszeppent unokája helyett
kalóznak beöltözött nagypapa is sorra
került.
A vendéglátás, evés ,ivás közben játékos „székfoglaló” következett. Először
az 1-2.,majd a 3-4. osztályosok versenyeztek .A szülők és nagyszülők ,valamint a „hegyhátis”tanulók is
vetélkedtek.
Mindez nagy derültséget váltott ki a
jelenlevőkből. A zenét Kami „ bácsi”
szolgáltatta.
A szponzorok felsorolása után kezdetét

Az iskolai szülői választmány ezúton
köszöni meg mindazoknak akik támogatták az iskolai farsang megvalósulását.
Köszönet a vállalkozóknak, szülőknek, tanároknak, a nyugdíjas klubnak.

Presser Ferencné
tagintézmény vezető

Az önkormányzat ügyvédje, dr. Holecz Csilla minden hónap második
keddjén 15.00 órától ingyenesen
jogi segítséget, tanácsot nyújt minden érdeklődő kömlődi polgárnak.

