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Meghatódott édesanyák, nagymamák
töltötték meg a művelődési ház nézőterét, hiszen az év egyik legszebb ünnepe
az övék. Emelte az ünnep hangulatát az
igazán szépen, gondos kezek munkája
által feldíszített színpad a szívecskékkel
és a tulipánokkal, kicsi díszekkel.
Az alkalomhoz illő szavalattal kezdődött a kedves köszöntés, majd Bogáth
István Kömlőd Község Polgármestere
szólt az Édesanyákhoz, és tolmácsolta
őszinte megbecsülését a maga és a képviselő-testület minden tagja nevében.
Furákné Mózes Lilla óvodavezető asz-

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

gyik felé is szólt a köszöntés, hiszen az
ő jelenlétük is igen fontos egy család
életében.
A mazsorett csoportok tánca, a kis ovisok mondókái, körjátékai, az iskolások
szavalatai, mind-mind emelték az ünnep fényét.
A mai világban már egyre kevesebb
településen maradt meg ez a szép hagyomány, hogy egy központi ünnepség
keretében emlékezzenek meg az édesanyák pótolhatatlan létéről. Szép gesztus ez a gyerekektől, pedagógusoktól a
falu vezetésétől, hogy lehetővé teszi
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A Kömlődi Nyugdíjas Klub soron
következő összejövetelét május 13-án
18 órakor tartja a Művelődési Házban.
A foglalkozás keretében az oroszlányi
rendőrségről érkező vendég tart minden bizonnyal nagyon hasznos előadást!
Minden érdeklődőt – nem csak klubtagokat – szeretettel várnak.

Tisztelt Adófizető
állampolgárok!

szony , mint édesanya fogalmazta meg
az örök igazságot, hogy az anyák attól
boldogok, ha szerethetnek.
A látottak alapján azt gondolom, hogy
a gyerekek is hasonlóan éreztek, hiszen
nagy odaadással, izgalommal és szeretettel nyújtották át műsorszámaikat,
melyben minden egyes szavalat, ének,
mondóka, tánc azt sugallta, hogy számukra nagyon-nagyon fontos, hogy
érezzék az anyukák a feléjük áradó
szeretet.
„…Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem és hogy az én édesanyám
felnevelted nékem..” ezekkel a gondolatokkal a Nagymamák, Mamik, Na-

ezt, hogy készülnek rá nem kis munkával, odaadással.
Kifelé jövet az én szívemet is melegség
töltötte el, hiszen az gondolataim már a
következő feladaton jártak, amikor az
egyik óvónéni utánam szaladva a kezembe nyomott egy kicsi cserepes virágot, melyet egy tündéri, nagy gonddal
készített csigabigás szívecske díszített,
mondván, hogy innen virág nélkül nem
mehet el egy édesanya és nagymama
sem! Köszönöm!
V.K.

Felhívjuk a Tisztelt Adófizetők figyelmét, hogy a befizetésre kerülő helyi adós csekkek kitöltésekor szíveskedjenek a feladó részt minden
esetben kitölteni, névvel, pontos címmel.
Sajnos több esetben előfordul,
hogy a beérkezett csekkeken
nem szerepel a feladó, így
szinte lehetetlen beazonosítani, ilyen esetben viszont a befizetést sem tudjuk az adózó
számlájára elkönyvelni.

Köszönettel: Bartusné Fitos
Krisztina adóügyi előadó
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Az anyák megünneplésének története
az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottakRheának az istenek anyjának, és
vele együtt az édesanyák tiszteletére. A
történelem során később is voltak olyan
ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ün-

nep keresztény vallási színezetet is
kapott. Akkoriban a húsvétot követő
negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét.
A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal
tölthessék. A látogatás előtt külön erre
a napra ajándékként elkészítették az
anyák süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872ben ünnepelték meg Bostonban az
anyák napját, Julia Ward
Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M.
Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti
ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet
május második vasárnapjára tűzte ki,
elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg
időt és energiát szánt arra, hogy az ün-

2016. május

nepet előbb állami, majd nemzetközi
ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914
-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9i proklamációjával hazájában minden
év május második vasárnapját az anyák
hivatalos ünnepévé nyilvánította. (1914
-ben május második vasárnapja, és így
az Anyák Napjának első hivatalos megünneplése május
10. napjára esett.)
Magyarországon
1925-ben
a Magyar Ifjúsági
V ö r ö s k e reszt tartotta az
első ünnepet, a
májusi
Máriatisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928ban már miniszteri rendelet sorolta

a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
Anyák napját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár
felesége hozta Amerikából és a legelső
Anyák Napi ünnepséget 1925. március
8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A
gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették
az előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a napról: „Felkérjük a
mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy
május első vasárnapján tartandó
«Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egyegy család körét és a nemzetnevelés
erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.”
Forrás: www.wikipedia.hu

Aki mostanában a Pálóczi utcában jár
láthatja, hogy befejezéséhez közeledik
az orvosi rendelő felújítása.
A patinás épület kívül — belül teljes
megújuláson ment keresztül.
Az építési munkálatok befejeződtek, a
kivitelező készre jelentette az épületet,
a műszaki átadás—átvételi eljárás befejeződött. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy azonnal beköltözhető is lenne, de az sincs már messze. A kivitelező egyébként két hónappal a vállalt
határidő előtt teljesítette szerződéses
kötelezettségét.

Az elkövetkező időben megépül két
akadálymentes feljáró a védőnői szolgálat és az orvosi rendelő felé. Ezenkívül
az utcai és belső udvari kerítés is felújításra kerül, oszlopok kőműves munkái,
kapuk lakatos munkái és festés lesz
soron.
A költözködés június folyamán lesz,
addigra megérkeznek az új felszerelési
tárgyak is.
Július elsejével pedig már az új háziorvosunk is munkába áll.
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Természetesen lefelé, tudja ezt mindenki. Mégis valami régi „tréfa” maradványai találhatók meg a Petőfi utcában.
Ugyanis az utcának azon az oldalán van
a mederlapokkal kirakott árok amely
magasabban van, mint az utca szintje.
Ennek köszönhetően ebben az utcában
természetesen nem az árokban, hanem
az úttesten folyt évtizedeken keresztül
az esővíz.
Ezen próbálnak most változtatni és
megfelelő mederbe terelni a csapadékot.
Közhasznú munkásaink igazán értékes
és fontos munkát végeznek a napokban.
Vállalkozó munkagépe által kiásott
árkot a másik oldalról felszedett betonlapokkal rakják le és készítenek megfelelő medret a lezúduló víznek. Reméljük a víz is így gondolja, de van remény arra, hogy nem az úttestet rongálja majd.
És honnan van rá pénz kérdezhetik
joggal a kétkedők?
Az önkormányzat egy újabb beruházása
valósul meg a jó gazdálkodás eredményeként. Látható módon kerül most
felhasználásra a kömlődiek által befizetett kommunális adó.
Gondos kezek által lerakott lapok most
jó helyre kerülnek, jó oldalon fogják
szolgálni az utcabelieket.
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Kömlőd Község Képviselő-testülete
április 21-én tartotta a rendes testületi
ülését, melyen az alábbi intézkedések
és döntések születtek:

Megtörténtek az iskolai beiratkozások!
Nem is tudni miért a többes szám, hiszen a kömlődi Perczel Mór általános
iskolába most egyetlen kisgyermeket
írattak be szülei.
Elérkeztünk hát egy újabb mélyponthoz
a kömlődi iskola ügyében. Lehet-e még
ennél lejjebb menni? A kérdés már
akár költői is lehet, hiszen semmi jelentősége nincs, hogy egy vagy egyetlen
egy sem fog a következő tanévben a
kömlődi első osztályba járni !

Nem érdemes most az előzményeket
kutatni, nem érdemes felelősöket keresni, csupán tényként kell megjegyezni,
hogy például a dadi iskola létszáma két
év alatt 85-ről, 140 fölé emelkedett.
A mostani képviselő-testületnek viszont
alaposan fel van adva a lecke, mit is fog
kezdeni a gondjaira bízott 120-140 gyereket befogadni képes 1997-ben épült
iskolájával.
A tény tehát egyenlőre tény marad,
megtörtént a beiratkozás a kömlődi
iskolába.

Egy óra vidám szórakozás volt a jutalma mindazon keveseknek, akik megtisztelték jelenlétükkel a Szabad Ötletek
Színháza ingyenes előadását április 14kén. Karinthy sajátos humorán keresztül végig kísérhettük egy ember életét a
csecsemőkortól kezdve egész az elmúlásig. Az előadás a József Attila Megyei
és Városi Könyvtár szervezésében, a
Községi Könyvtár közreműködésével
jött létre.
Kovács Mihályné, könyvtáros.

• A képviselő-testület haszonbérleti szerződést kötött éves
5.500,-forint összegben Farkas
Tibor kömlődi lakossal a Kömlőd,
266 HRsz-ú ingatlanra
• Határozott a testület a Kömlőd, Szabadság u. 5. szám alatti, az
önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlannal kapcsolatosan, melyet
Czibik József tatai lakos részére
bruttó 3.200.000,- forint összegben
értékesített.
Az értékesítési döntést természetesen ingatlanforgalmi értékbecslés
előzte meg.
• Felhatalmazta Furákné Mózes
Lilla óvodavezető asszonyt, hogy
az óvodáskorú gyermekek úszásoktatását szervezze meg. Az úszásoktatáshoz a szükséges anyagi
feltételeket az önkormányzat biztosítja.
• A képviselő-testület az önkormányzat részére benyújtott parkosítási árajánlatok közül Sasvári
László Tamás kömlődi vállalkozó
ajánlatát fogadta el. Az árajánlat
összege 629.000,- forint, amely az
anyag, növény és munkadíjat foglalja magába.
A parkosítással szebbé, kulturáltabbá válik a polgármesteri hivatal
környéke.
• Határozat született, hogy az
orvosi rendelő szalagfüggöny beszerzésére és munkálataira Frech
Attila (Rex-Redőny KKT.) környei
vállalkozót bízza meg a testület. A
munkálatokat időközben el is végezte a vállalkozó.
• Az orvosi rendelő kerítésének
felújításával a Domikron-Plusz Kft
-t bízta meg pótmunkaként a testület bruttó 257.312,- forintért.
• Döntött a testület, hogy az
orvosi rendelőnél meg kell valósítani 2 db. akadálymentes rámpa
kiépítését.
• Az üres óvónői álláshelyre
három pályázat érkezett, az óvodavezető a polgármesterrel meghallgatta őket. Döntés később várható.
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A VERTIKÁL ZRT intézkedése alapján elszállításra kerültek a nagy kék
szelektív hulladékgyűjtő kukák.
Mivel a cég háztól való elszállítással
oldja meg a hulladékok szelektív begyűjtését, ezért a hulladékgyűjtő szigetekre már nem lehet papír és műanyag
hulladékot szállítani.
A még meglévő nagy gyűjtőedénybe
kizárólag üveg hulladékot lehet bedobni.
A begyűjtési ütemezés:
Május 26.
Június 23.
Ezeken a napokon érkezik a szelektív
hulladékgyűjtő autó.
Átlátszó zsákba és külön kell csomagolni a műanyag és papír hulladékot.
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A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó-és Vámigazgatósága fórumot szervez a személyi jövedelemadó bevallás kitöltése
kapcsán, magánszemély adózók részére.
2016. május 3-án 13.30—15.30 között
A Járási Hivatalban, Oroszlány, Fürst
S. u.29.
Minden adóbevallási kérdésben szívesen segítenek.
Segítséget nyújtanak az adóbevallások
kitöltésében.
A bevallás kitöltéséhez vigyék magukkal a kifizető helyi bizonylataikat,
kedvezményre jogosító igazolásaikat.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Oroszlányi ügyfélszolgálat:
Táncsics Mihály u. 59.
Telefon: 06-34/361-411

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. (OKÖ Zrt.) a
hulladékról szóló törvény 2016. április 1.-i módosításával kapcsolatban
az alábbi tájékoztatást adta ki:
A közszolgáltatási díj számlázását az
állami tulajdonú nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. (NHKV Zrt.) vette át, ezért a díjak
kiszámlázására és beszedésére április 1
-jét követően csak ő jogosult.
A közszolgáltatást illetően az ingatlanhasználó továbbra is az OKÖ Zrt.-vel,
mint közszolgáltatóval áll kapcsolatban.
A változások alapvetően érintik a
közszolgáltatás ellátásához értékesített hulladékgyűjtő zsákok körét
úgy, hogy azokért ellenszolgáltatást
sem az OKÖ Zrt., sem az önkormányzat nem kérhet, azonban az
ingatlanhasználónak egy későbbi
időpontban, az NHKV Zrt. felé
számla ellenében azt meg kell fizetnie.
A többlet hulladékgyűjtő zsákokat továbbra is a Polgármesteri Hivatalban
lehet kérni
Az aláírt átadás-átvételi bizonylatokat
az önkormányzat hivatalból eljuttatja
az NHKV Zrt. részére, aki egy későbbi
időpontban számlát küld róla az ügyfélnek.

Fiatal focistáktól volt hangos a
kömlődi focipálya. Ez még önmagában
nem volna hír, de voltak közöttük lányok is. Hogyan kerültek ide? Milyen
üdítő látvány is volt nemcsak a fiatalság szépsége, hanem az is amilyen
lelkesedéssel edzettek, készültek és
meccset is játszottak.
A kecskédi sportegyesület pályáját
felújítják és ezért a közelben edzési
lehetőséget kerestek maguknak. Így
kerültek ők Kömlődre. Örömünkre
még maradnak is egy darabig. Itt fognak edzeni és a lányok mérkőzései is
itt lesznek majd.
A Kömlődön játszandó mérkőzések:
Házigazda Wati-Kecskéd KSK.
U17 női korosztály: 2016.05.14. 14.00
05.28. 14.00
U14 fiú korosztály 2016.05.07. 9.30
05.21. 9.30
U16 fiú korosztály 2016.05.07. 11.30
05.27. 11.30
Megyei öregfiúk 2016. 06.06. 18.00
06.20. 18.00
A kömlődi csapat az előre kisorsolt
ütemezésben játssza mérkőzéseit.

