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Önzetlenül segíteni másokon, kiváltképp a bajbajutottakon, a rászorultakon, nagyon szép emberei cselekedet.
A Kömlődi Vöröskereszt Szervezet
tagjai is ezt vallják, ezért teszik dolgukat, amikor csak tudják.
Kovács Ferencné Erzsike titkár elmondta, hogy sajnálatos módon csökken a tagok létszáma, illetve a meglévő
tagok már nem tudnak annyira aktívak
lenni koruk miatt. Nagyon nagy szükség lenne a fiatalításra, arra, hogy a
ifjabb generáció is érdeklődjön ezen
szép elkötelezettség iránt.
A vöröskereszt feladata elsősorban a
véradások megszervezése általában évi
három alakalommal. Ezeken a véradásokon változó létszámmal jelennek meg
a községből az emberek, bár örvendetes, hogy annak ellenére is emelkedik a
részvétel, hogy sokan járnak el a faluból dolgozni – ők Tatabányán mennek
be a véradóállomásra vért adni - , és

Talán a rossz időjárás is közrejátszott
abban, hogy a vártnál kevesebben
jöttek el március elsején a véradásra.
A mostani véradáson minden megjelent 10000 Ft értékű üdülési utalványt
kapott az Országos Vöröskereszthez
juttatott adományból.
Mivel az
oroszlányi véradó ünnepségre nem
tudtak elmenni, a véradás alkalmával
lett köszöntve Daróczi János, aki 50szer adott vért. Kovács László
Gusztávné pedig 25-szörös véradásért
vehette át a megérdemelt emlékérmet
és a szerény jutalmat. Köszönet minden megjelentnek: Ábrahám Pál, Daróczi János, Divos Ágost, Ferenczi
Zsolt, Gombik Csaba, Hujber Nikoletta, Jámborné Netrebenka Zsuzsanna, Kiss Gábor, Senkár Győző, Simon
Miklós, Szikszai Roxána, Varga István Szilárd.
Kovács Mihályné, Vk. titkár
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sajnos a véradások időpontja éppen
munkaidőbe esik nagyrészt. Örvendetes tény az, hogy egyre több fiatal jelenik meg a szervezett véradásokon. Sok
olyan rendszeres véradó is van, aki
sajnos „kiöregedett” már, hiszen csak
65 éves korig lehet ezen szép gesztust
gyakorolni, közvetve életeket menteni.
Mindig öröm az az esemény, amikor
hosszú-hosszú évek véradásainak eredményeként köszönthetnek egy-egy
hűséges véradót. Nagy tisztelettel adták
át az elismerést egy emlékérem és szerény jutalom formájában Daróczi Jánosnak, aki 50-szer adott vért és Kovács László Gusztávnénak aki 25szörös véradó. Példaértékű, amit embertársaikért tettek.
Évek óta részt vesz a szervezet a falunapokon, ahol kézműves foglalkozást
is rendeznek.
A karácsonyi adománygyűjtésre, ruhabörzére is megszólították az adomá-

nyozókat, hogy boldogságot szerezhessenek sok rászoruló gyereknek.
2015-ben az Öregek napján és Falukarácsonykor nemcsak a munkájukkal
segítették a rendezvényeket, de anyagilag is hozzájárultak annak sikeréhez.
Jó ötletnek bizonyult azon szűrődélután
megrendezése, melyen több vizsgálat
szolgált az egészség megérzősére, vagy
éppen a gondok felderítésére; hogy sok
-e vagy kevés a résztvevők száma?
Mindenesetre a lehetőséggel 15 fő élt a
községből.
2016. március elsején tartotta a szervezet a tisztújító taggyűlését. A 38 vöröskeresztes tagból 11 fő jelent meg, ezért
egy megismételt időpontban ismét öszsze kellett hívni a tagságot. A résztvevők az elmúlt négy év értékelésének
elfogadása után nyílt szavazást követően újraválasztották a régi tisztségviselőket.

Húsvét vasárnap gyerekzsivajtól volt
hangos a rendezvénytér, ahol hatalmas
fehér nyúl várta a játékra éhes gyerekeket.
Játékos vetélkedők, tojásgurítás és más
ügyességi játékok közül válogathattak
szülők, gyerekek egyaránt.

A jó idő sem maradt el és ennek köszönhetően mintegy ötvenen vettek
részt a rendezvényen. A megéhezett
versenyzőknek folyamatosan készült a
szendvics a féltetős épület alatt.
Aki a versenyekre várakozott közben
rajzolhatott is, amelyet a szervezők
később
jutalmaztak is. A
zeneszolgáltatás
is
folyamatos
volt, tehát minden adott volt a
jókedvhez.
A rendezvény
délben fejeződött be néhány
későn jövő nagy
– nagy bánatára.
Sebaj jövőre is
megrendezik az
- ígéret szerint –
húsvétolást.
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Régóta várt fejlesztés első üteme valósult meg az elmúlt napokban. A házak
közti elhasználódott fa oszlopokat kicserélték az EON szakemberei új betonból
készült oszlopokra. Új vezeték is kerül
erre a szakaszra.
Ezzel párhuzamosan a lakásokba történő
villanybekötések is megtörténtek. A lakásbekötések saját erőből történtek.
Azoknak a lakóknak akik nem tudták
előteremteni gyorsan a pénzt, azoknak a
képviselő-testület sietett a segítségükre.
Kamatmentes hitel formájában anyagi
segítséget nyújtott a rászorulóknak, a
kikötés, hogy három hónap alatt vissza
kell fizetni a hitelt.
A fejlesztés második ütemében a bekötő
út mentén megépül az új oszlopsor, amelyekre az önkormányzat közvilágítási
lámpatesteket szereltet fel. Ez a munka
az ígéretek szerint június folyamán megvalósul.
Elmondható, hogy sok minden új dolog
történt ezeken a területeken, a lakosság
több régi vágya, jogos igénye már megvalósult.

.
A kömlődi általános iskolában a hagyományosan megrendezésre kerülő,
húsvéti ünnepeket megelőző kézműves foglalkozásra került sor. A helyi
védőnő Erzsike segített tyúkanyót
hajtogatni, majd aki ezzel elkészült,
húsvéti képeslapot készíthetett. A
képeslapra egy báránykát ábrázoló
képet illeszthettek a gyermekek. Közben a csoport másik fele az előre elkészített, kifújt tojásokból tojás bábot
állított össze, melyet a családsegítő
munkatársak felügyeltek.

2016. ÁPRILIS

1848-as forradalomra emlékeztünk március 15-én.
Az előző években megszokott alacsony
résztvevői létszám most nem volt igaz,
hiszen több, mint ötvenen vettek részt a
megemlékezésen.
A Himnusz közös éneklésével vette
kezdetét az ünnepség, melynek helyszíne a Hősök Parkja volt.
Az ünnepi beszédet Bogáth István polgármester tartotta.
Utána pedig a kömlődi iskola kisdiákjai
elszavalták a Nemzeti dalt. Az emlékezés koszorúinak elhelyezése után a jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.
Az ünneplők közösen átvonultak
Obernyik Károly szülői házához s az ott
lévő emléktáblánál két kisdiák koszorút
helyezett el.
A közeli Perczel emlékműnél fejeződött
be az emlékezések sora, itt is két kisdiák helyezte el az emlékezés koszorúját.
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A településen februárban egy újabb
civil kezdeményezés indult útjára a
Kömlődi Sportegyesület berkein belül.
Mint arról már hírt adtunk kibővült a
vezetőség és Divos Gusztáv irányítása
alatt megszerveződött a helyi íjász
szakosztály. Mintegy 25 érdeklődő
nyilatkozott úgy, hogy rész kíván venni
a munkában. Azóta az első összejövetelt is megtartották, ahol rövid és hoszszú távú célokat fogalmaztak meg.
Bogáth István polgármesterrel egyeztetve kijelölésre került a jövőbeli íjász
pálya területe.
Sokan talán még emlékeznek arra, hogy
a focipálya végében valamikor jó minőségű, füves edzőpálya szolgálta a sportolni vágyó kömlődieket.
Az előző évekbe nem tudni milyen

Március hónap ismét mozgalmas és
eseménydús volt a Gézengúzos gyerekeknek.
Miután farsangi mulatságunkkal elűztük a telet, hozzáláttunk, hogy óvodánkat tavaszi díszbe öltöztessük.. Pillangók tulipánok, százszorszépek sokaságával kezdtük csalogatni a tavaszt. Feldíszítettük az ablakokat, öltözőnket,
termeinket a tavasz jelképeivel.
Nagy lelkesedéssel készültünk a magyar forradalom és szabadságharc megünneplésére, Ebből az alkalomból sok
verset, mondókát tanultunk a huszárokról: lovagoltatós, menetelős dalokat
gyakoroltunk a kicsikkel, a nagycsoportosok már komolyabb műfajként
Petőfi Sándor Nemzeti dal, Weöres
Sándor: megy az úton a katona című
versével ismerkedtek. Festettünk nemzeti színű madárkákat, színeztünk címert és magyar zászlót is. A nemzeti
ünnepen a kokárdák helyett idén mi
egységesen nemzeti színű, kézzel varrott madárkákat tűztünk szívünk fölé,
és így vonultunk a kopjafához ,hogy
megemlékezzünk a hősökről, akik életüket áldozták azért, hogy nekünk jobb
életünk legyen.
Március 22. a víz világnapja! Ebből az
alkalomból beszéltünk a víz fontosságáról, nélkülözhetetlenségéről, hogy
mit tudunk, mit kell tennünk vizeink
védelmében. A Vízmű rajzpályázatára
pedig mindkét csoport különböző technikával készült akváriumot készített,
tele halacskákkal.
Március 24-én ünnepeltük óvodánkban

2.

megfontolásból nemcsak a rendezvény
térre került több száz köbméter föld és
törmelék, hanem erre a területre is jutott néhány „százas” a földből és törmelékből.
Március végén földgyalu jelent meg a
területen és az önkormányzat megbízásából elvégezte a terepegyengetést. Így
alakult ki a lövész domb, melynek
helyzetét, formáját és magasságát az
íjászokkal egyeztették és a munkát elvégeztették.
Reménység szerint itt jó minőségű íjász
pálya alakul ki a jövőben. Ehhez azonban még sok összefogással járó munkát
kell elvégezni.
De legalább megindult ezen a téren is
valami, emberek összefogtak, hogy
közös céljaikat megvalósítsák.
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Igen, kedves olvasó jól látja a képet
azt a mérhetetlen szemét mennyiséget,
amit a szerető hozzátartozók a temető
területén felejtettek. A bokrok alatt
mindenféle hulladék, sörös doboz, műanyag flakon megtalálható.
Talán mégsem így kellene gondozni azt
a sírkertet ahol szeretteink nyugszanak.
Ez a hozzáállás mindenképpen előrevetíti azt, hogy a mostani szemetelők is
ilyen körülmények közt fognak
„nyugodni”.
Mindenesetre közhasznú munkásaink
most kitakarították a kérdéses területet,
ahonnan tíz zsák szemetet gyűjtöttek
össze. A kérdés most már csak az, hogy
az ő dolguk e mások szennyét takarítani. Vagy egyszerűbb lenne még 10
méter tovább „cipelve” a műanyag
flakont a szeméttárolóba dobni?
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Nevelési, egészségügyi, pszichológiai és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az
ezekhez való hozzájutás megszervezése.
A gyermeki jogokról és a gyermek
fejlődését biztosító támogatásokról
való tájékoztatás, ezekhez való hozzájutás segítése.
Jogi problémák (családjogi, gyámügyi, hatósági eljárások, társadalombiztosítás stb.) kérdések esetében.
Családi konfliktusok, életvezetési
gondok felmerülésekor.
Krízishelyzetben.
Hivatalos ügyek intézésében.
A gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető, ingyenes. Működése nem hatósági
jellegű.
A szolgálat a hozzáforduló egyénekkel, családokkal az önkéntesség elve
alapján alakít ki együttműködést.
34/470-512/ Kömlőd
34/371-524/ Szákszend
Kérem, forduljanak hozzám bizalommal!
Takács Gyöngyi
családsegítő

a húsvétot. Az idei húsvét azért volt
különleges, mert Kolozsvári Gábor
jóvoltából egy egész nyuszi család költözött óvodánkba. Egy hétig gondoskodtunk a 6 kisnyusziról: szénával ,
táppal, zölddel etetgettük , naponta
friss vízzel kínáltuk őket. Az ő társaságukban tanultuk a nyuszis verseinket,
őket körbejárva énekeltük, hogy : Nyuszi ül a fűben…..S a nyuszik addig is a
fűben lapultak, míg mi a csoportszobában tojást festettünk , húsvéti ajándékokat barkácsoltunk.
Régi hagyomány óvodánkban a tojásgurítás. Idén is mindnyájan felmásztunk egy nagy dombra, ahonnan mindenki egyszerre gurította le tojását,
hogy megnézzük kinek gurul a legmesszebbre úgy, hogy nem törik össze.
Majd a nagy területet, a friss levegőt

kihasználva az óvoda összes lakója
körbe állt, és eljátszottuk a tavaszhoz
kapcsolódó legkedvesebb dalainkat,
játékainkat.
Visszatérve az óviba, a kisnyuszik mellett mindenki megtalálta ajándékát: a
nyuszidobozba rejtett csokitojást, és
egy húsvéti színezőt.
A szülők is kitettek magukért: Olyan
sok kifújt és műanyag dísztojást hoztak, hogy gyönyörű tojásfává varázsoltunk az éppen nyíló aranyvessző fánkat, amit az utcán járó-kelők is megcsodálhattak.
Biztosan mindnyájunk számára maradandó élményt jelentett az idei húsvét
is.
Makkné Bóka Tünde

Kömlődön a Határ utca több szempontból is különleges utca. Először is talán
mert ugyan közművesítve van, mégis
nagyon lassan épül be. Az egyik oldalon magántulajdonú építési telkek vannak, a másik oldalon pedig egy kicsiny
szakaszt leszámítva szántóföldek találhatók.
Valamikor tervek születtek arról, hogy
lakópark lesz itt, de az nem jött öszsze….
A meglévő építési telkeket meg nem
akarják megvenni. Olcsó, esetleg drága
kinek, kinek honnan nézzük. Mindenesetre az önkormányzat éppen felére
csökkentette a telekárakat.
A történethez igen csak kötőknek az
iménti tények, hiszen az itt lévő út az
utcában már letelepedetteknek nagyon
is fontos hol és hogyan közlekedhetnek. Néhány éve mintegy 8 millió forintból elkészült az út alapja és murvás
fedőrétege. Itt azonban meg is állt a

történet bár mindenki tudta ez nem a
végleges forma. Ezt még az út is tudta,
hiszen mivel nincs rajta szilárd fedőréteg annak rendje és módja szerint újból
el kezdett romlani. Nagy kátyúk keletkeztek rajta és esős időben nehézzé vált
a közlekedés.
Annak rendje és módja szerint az utca
lakói tiltakozó jegyzéket juttattak el az
önkormányzathoz, hogy micsoda dolog
ez és tessék ezt megoldani.
Persze a végleges megoldás sajnos még
messze van, szokták mondani a takaró
rövid. Azonban az önkormányzat a
költségvetésben betervezett egy szerény összeget az út időszakos javítására. (Meg kell jegyezni még a tiltakozó
beadvány előtt.) Mégis jókor jött az
utca lakóitól a kérés, mert olyan megállapodás született, hogy az önkormányzat megfizeti és odaviteti az anyagot a
lakóközösség pedig elteríti azt.
Itt kanyarodhatunk vissza a címben

jelzett összefogáshoz, mert a virágvasárnapi hétvégén megvalósult az
egyezség. Az útjavító anyag megérkezett az emberek pedig elterítették azt.
Sikerült helyi vállalkozót megnyerni és
munkagépével segítette a munkát. Az
utca minden házából jelen voltak a
lelkes férfiak. akik ellapátolták a murvát.
Köszönet az elvégzett munkáért!
A Tatai utca lakói után most a Határ
utca lakói is megmutatták, hogy együtt
könnyebb és igenis van ereje az összefogásnak. Munkájukkal az önkormányzatra is kisebb teher hárult.
A máshol már működő modell most
nálunk Kömlődön is működni kezdett.

HELYREIGAZÍTÁS
Előző lapszámunkban elírás történt az
Oláh család kisgyermekével kapcsolatban.
Helyesen: Oláh Mikós és Mátraházi
Hajnalka kislánya BOGLÁRKA.
A tévedésért elnézést kérünk és erőt,
egészséget kívánunk a családnak!

