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Egészségház, hirdeti a felirat annak az
épületnek a homlokzatán, melyet kormányzati pályázati forrásból, nem kevés helyi pótlással építtetett át, újíttatott
fel teljesen Kömlőd Község Önkormányzata.
A május 29- i, vasárnapi átadásra izgatottan gyülekeztek a község lakói. Az
ünnepséget megtisztelte jelenlétével,
eleget téve a meghívásnak, Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő asszony, a helyi képviselők, a környező települések polgármesterei, a
kormányhivatal képviselője, a kivitelező cég vezetője és sok-sok kömlődi
állampolgár. A Himnusz elhangzását
követően büszkeséggel az arcán, megható megelégedettséggel lépett a mikrofon elé Bogáth István, Kömlőd Község
polgármestere. Elmondta, hogy régi

nagy álmuk valósult meg azzal, hogy a
korszerűtlen, a községhez és a betegekhez méltatlan „rendelő” átadhatja a mai
napon a helyét ezzel a korszerű, minden
igényt kielégítő épülettel a gyógyításnak, a védőnői szolgálatnak, hogy óvhassuk a jövő generáció, a kisgyermekek egészségét, és nem utolsósorban
Kömlőd lakosságának gyógyítása is
megnyugtatóvá válhat az új épület születésével.
Polgármester úr kimentette a leendő
háziorvost, aki szeretettel üdvözölte
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ismeretlenül is a helyieket, hogy nem
tudott részt venni az ünnepélyes átadáson, mivel angliai munkájának lezárása
ezekben a napokban zajlik így akadályoztatva volt, hogy jelen legyen.
Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő
asszony örömmel és megelégedettséggel nyugtázta, hogy az egy évvel ezelőtti álom, ami akkor még csak félve megfogalmazott terv volt, valóra vált. Elmondta, hogy a gyógyítás méltó környezetben mennyire fontos ember, beteg, orvos tekintetében, nem utolsósorban a jövő nemzedék egészségi állapotának a végigkísérése is, hiszen az orvosi ellátás mellett a védőnői szolgálat is
méltó helyet, méltó körülményeket kapott a gyermekek, kismamák gondozásához.
Szemeti Ferenc nagytiszteletű úr Isten
áldását kérte az
épületre, a benne dolgozókra,
majd
Bogáth
István polgármester úr felkérte Czunyiné dr.
Bertalan Judit
asszonyt,
országgyűlési képviselőt, hogy a
nemzeti
színű
szalag átvágásával adja át az
épületet
a
kömlődieknek.
A szalagátvágás
után mindenki nagy várakozással lépett
az épületbe, és sétált végig a tágas, világos, tiszta, minden igényt kielégítő helyiségeken, és megnyugvással vették
tudomásul, hogy a régi, korszerűtlen
épület jó ideje nem volt már megfelelő
a szakszerű orvosi, védőnői ellátáshoz.
Kömlőd község ismét egy nagy mérföldkőhöz érkezett az Egészségház átadásával. Ebbe az épületbe bizonyára
mindenki szívesen lép be, amikor szükség van rá, hogy felkeresse orvosát.
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Kömlőd Község, mint minden másban
az orvosi alapellátásban és a védőnői
szolgálat ellátásában is jelentős hátrányban volt a környező településekhez képest.
Az orvosi rendelő épületét is kikezdte
az idő „vasfoga”, elhanyagolt volt,
gazdátlan éppen olyan, mint maga a
falu. Mindenképpen változtatni kellett
ezen az állapoton. Kömlőd esetében
beruházásokra csak pályázati forrás
felhasználásával van lehetőség.
A 2015. évi költségvetésben az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen sikeresen pályázott
az önkormányzat és az egészségház
fejlesztésére 29.608.155 Ft pályázati
támogatást nyert. Ehhez kellett hozzátenni az 1.568.325 Ft pályázati önerőt.
A beruházás keretein belül 2.000.000 Ft
-ért vásárolhattunk orvosi eszközöket.
Valamint egyéb munkálatokra és berendezésre 2.000.000 Ft-ot fordítottunk.
A projekt célkitűzése, hogy a védőnői
szolgálat ebben az épületben legyen
elhelyezve megvalósult, immár a védőnő is megfelelő körülmények közt dolgozhat. Az orvosi rendelőt leválasztottuk az asszisztensi munkahelyről, így
kulturáltabb és gyorsabb lesz a betegellátás.
A kivitelezőt közbeszerzési eljáráson
választottuk ki három pályázó közül.
Végül a DOMIKRON PLUSZ Kft.
építhette meg. A kivitelezői szerződést
2015. decemberében írtuk alá és a műszaki átadás 2016. április 15-én zárult
le. Ezután épült meg az akadálymentes
közlekedést szolgáló feljáró rendszer,
valamint felújításra került a kerítés és a
kert.
A beruházással párhuzamosan az orvos
kérdés is megoldódik Kömlődön.
A kormányzati célok között megfogalmazott orvosok hazatelepítése Kömlődön működni látszik. Angliából hazatelepülő orvost , dr. Lobmayer Pétert választotta meg a képviselő-testület háziorvosnak. 2016. július 01-től áll munkába Kömlődön.
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Május 13-án Kömlőd neves szülöttére
emlékezve rendezték meg a VII. Pálóczi Horváth Ádám Szavalóversenyt
Kömlődön.
Ez a megmérettetés általános iskolás
korú diákok számára szerveződik azzal
a céllal, hogy ifjú versmondó tehetségeket fedezzenek fel és egyben megemlékezzenek a jeles polihisztor, költő
életéről, munkásságáról.
A szavalóverseny szervezője a Közelebb Egymáshoz Alapítvány.
Az eseményt két évente rendezik meg
hol Császáron, máskor pedig Kömlődön. Az idei évben a kömlődi református templom volt a helyszíne a rangos
megmérettetésnek.
A színvonalra a rendezők mindig is
nagyon ügyeltek és ennek érdekében a
két állandó zsűri tag, Takácsné
Eichardt Emma és Sárköziné Csonka
Zita magyar tanárok mellé zsűri elnöknek mindig neves színművészeket hívnak meg.
Emlékeztetőül álljon itt az eddig zsűri
elnökök névsora:
2003, Bánffy György; 2005 Levente
Péter és Dödrentei Ildikó; 2007,
Usztics Mátyás; 2010, Császár Angela;
2012, Bács Ferenc; 2014, Tóth Tamás.
Most 2016-ban Kautzky Armand, Jászai Mari díjas színművész, a Madách
színház tagja vállalta el a feladatot.
A versenyre 44 (!) fiatal érkezett, így
az 1-2. osztályos, a 3-4. osztályos, az 56. osztályos, a 7-8. osztályos korcsoportonként szerveződött a megmérettetés.
Szemeti Ferenc, lelkipásztor igei köszöntését követően Bogáth István, polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd bemutatta a zsűri tagjait. Házigazdaként elmondta a verseny menetét
és az egyéb tudnivalókat.

2016. JÚNIUS

Ezt követően a versenyzőket Sugárné
Damó Márta szólította, hogy megmutassák tudományukat, felvillantsák tehetségüket.
A szavalók sorában sok kiemelkedő
tehetség mutatkozott be, szebbnél
szebb verseket elmondva. A felső tagozatosoknak kötelezően volt kijelölve,
hogy magyar költők hazafias verseit
mondják el.
A verseny izgalmakkal teli és kitűnő
hangulatban zajlott le.

Elmondta, hogy szerinte magas színvonalú volt verseny és kifejezetten örül
annak, hogy itt lehetett. Nem is gondolta volna, hogy egy ilyen kicsi faluban
így őrzik Pálóczi Horváth Ádám emlékét és örökségét.
Külön megemlítette a verseny szervezőinek hozzáértését, a szervezés nagyszerűségét. Egyszóval jó volt Kömlődön lenni!

Amíg a zsűri visszavonult, hogy meghozza döntését, addig a verseny résztvevői a hagyományokhoz híven elhelyezték az emlékezés koszorúját a Pálóczi Horváth Ádám szülői házának falán
lévő emléktáblára. Immár az is hagyomány, hogy a koszorút egy kömlődi és
egy császári kisdiák helyezi el.
Az eredményhirdetés előtt Kautzky
Armand elszavalta Reményik Sándor
Kegyelem című versét. Ezek után hoszszasan értékelte a versenyzőket, kiemelve hibákat és értékeket egyaránt.

A zsűri két különdíjat is átadott melyeket Molnár Eszter 3. osztályos kömlődi
és Bényi Zsófia első osztályos kömlődi
diák vehette át. Mindketten a dadi református iskola tanulói.
A verseny zárszavában Szemeti Ferenc
megköszönte, hogy megtiszteltek bennünket kömlődieket a versenyzők és
felkészítőik. További sok sikert kívánva nekik kifejezte, hogy két és múlva
Császáron újból találkozzunk!
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Az előjelek nem voltak rózsásak!
Rossz idő volt egész héten, rengeteg
eső esett, pedig a rendezvénytér a lehetőségekhez képest jól elő volt készítve.
A fű lenyírva várta a búcsúba kilátogatni szándékozókat. De mi is a búcsú
Kömlődön? hagyományos kötődés
semmiképpen nem mondható el. Se
templomszentelési évforduló sem
templom védőszent ünnepe nincs.
Kömlődön a búcsú pünkösdhöz kötődik.
Köznapi értelemben kirakodás, vásárlás, árusok, mutatványosok.
No, ők éppen távolmaradtak. A
kömlődi búcsú egyre „laposabb” , nem
jönnek az árusok, nem jönnek az érdeklődők. Mindenki a másikra mutogat.
Nem megyek, mert kevés ember
jön ki a térre.
Minek menjek, hiszen úgysem
jönnek hintások, árusok.
Itt tart már évek óta a pünkösdi búcsú
Kömlődön. Az időjárás meg hideg,
szeles. Azt tartja a mondás, hogy a
kömlődi búcsúban mindig esik az eső.
Ez valóban így van, de honnan tudja a
rossz idő, hogy most kell lennie, amikor a pünkösd minden évben más napokra esik?
Szóval a hintások azt mondják, nekik
bizony nem éri meg, még akkor sem,
ha a képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem kér helypénzt sem, meg
áramhasználati díjat sem.
Mindezek ellenére a polgármesternek
sikerült utolsó pillanatban leszervezni,
hogy légvárak, ugró attrakciók mégis
legyen ezen a napon a rendezvénytéren.
És a vállalkozó el is jött, és a nap is
kisütött, és az emberek is kijöttek a
térre. Jöttek, abban a reményben hátha
mégis lesz valami. És volt! Volt jó hangulat, volt gyerekzsivaj, és volt mire
felülni. Persze nem lehetett műanyag
izéket venni, nem lehetet még aznap
elromló műanyag géppisztoly sem venni a gyereknek. De le lehetett csúszni,
fel lehetett ugrálni és lehetet kishajót
vezetni. És ami még ennél is fontosabb
lehetett beszélgetni a rég nem látott
ismerőssel, lehetett megkérdez ki az az
őszülő ember?
Lezajlott a kömlődi búcsú telis tele
vegyes érzelmekkel.
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Igazi szép idő köszöntött be szombaton,
a gyereknapon Kömlődön is.
Már a reggeli óráktól gyerek zsivaj töltötte be a teret. Folyamatosan jöttek a
szülők , nagy szülők gyerekeikkel, unokáikkal. A kíváncsiság is hajtotta őket,
hiszen az invitáló meghívó mindenféle
meglepetéseket ígért.
A frissen lenyírt rendezvény tér is kiváló benyomást tett az érkezőkre.
Nem is csalódott senki, hiszen sokféle
játék, vetélkedő vártas a résztvevőket.
A zsákban futás igazi siker sztori volt.
A kispályás labdarúgásban i számosan
részt vettek. Nagy sikere volt a kicsik
körében a felfújható légvárnak, folya-

matosan mozgott is a játékszer az ugráló
lábak alatt.
A bátrabbak gólyalábon való közlekedéssel ismerkedtek.
Természetesen most is nagy sikert ara-

A gyermeknap alkalmából a Gézengúz
Óvoda apróságai ismét egy sikeres papírszínházi programon vehettek részt. A
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében Szerencsi Edina gyermek
könyvtáros mesélt az óvodásoknak. A
barátságról szóló meséhez kapcsolódva
zenét hallgattak a gyerekek, könyveket
nézegettek, játszottak. Színes papírcsíkokból keltek életre a mese főszereplői.
A program megvalósulásában a Községi
Könyvtár közreműködött.
Kovács Mihályné, könyvtáros.

2.

tott a közkedvelt arcfestés és csillámtetkó.
Mozgalmas volt ez a délelőtt, de a várt
meglepetés sem maradt el. Ezt pedig a
helyi nyugdíjas klub tagjai szolgáltatták.
Dacolva meleggel szorgalmasan készítették és sütötték a lángost. Talán mondani sem kell, hogy óriási sikere volt,
természetesen mind egy szálig elfogyott.
Meggyökeredzni látszik az a közösségi
összefogás amely az elmúlt években
igencsak elmaradt a faluban!
Kicsik, nagyok, fiatalok és idősek bizonyosan jól érezték magukat ezen a délelőttön.

Sok - sok köszönet valamennyi szervezőnek, aki bármilyen kicsinynek tűnő
dologgal, de hozzájárult ahhoz, hogy a
kilátogatók jól érezzék magukat a
kömlődi gyermeknapon.

Július 14-én lehetőség nyílik a 3, illetve többgyermekes családok pápai fürdőbeli látogatására. Az utazást és a
belépőket az az egész család számára
az önkormányzat biztosítja.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
kiskorú gyermek csak szülői kísérettel
vehet részt a kiránduláson Pápára.
Várjuk a rászoruló családok jelentkezését.
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A kömlődi Hegyháti Alajos Tagintézményben 2016. május 26-án megemlékeztünk iskolánk alapítójáról egy
színdarabbal, melyet a kollégista tanulók adtak elő „Mihály atya, a pünkösd
meg az ablak” címmel Baranyai Mihály nevelőtanár rendezésében. A színdarab üzenetét Mihály atya szájából
hallhattuk, aki a csintalan gyerekeket
nevelő szülőknek így fogalmazta meg a
tanácsát: „Sok szülő azt hiszi, hogy
elég, ha a gyermekét szereti vagy bálványként imádja. És nem érti, hogy a
sok szeretet ellenére miért van sok baj
a gyerekkel. Hát azért, mert a két szülőnek elsőként egymást kell szeretnie,
és akkor pont annyi szeretet árad ki a
gyerekekre, amennyi kell nekik.”
A műsor után átadtuk a Kömlőd
Kézenfog Alapítvány által létrehozott
Hegyháti Díjakat, melyet idén egy tanulónk mellett kömlődi dolgozóink
kaphatták meg egy helyi vállalkozóval
együtt. A negyven éves gyógypedagógiai munkásságáért Senkárné Smohai
Éva, intézményünkben töltött harmincöt éves munkásságáért Nagy Kálmánné
pedagógiai asszisztens részesült kitüntetésben. A Sasvári Kertészet sokévi
támogatását köszöntük meg, illetve
Czaga Krisztina 12. osztályos tanulónk
kapott elismerést a sportversenyeken és
a szakmai tanulmányi versenyeken
elért kimagasló teljesítményeiért.
Az ünnepségen megjelent Bogáth
István kömlődi polgármester, a társintézmények vezetői, valamint a tatai
székhelyintézmény helyettese, Márkusné Jancsó Ildikó, aki köszöntésében
elmondta, hogy Magyarországon 62
éve rendeznek gyermeknapot, így ez a
kedves ünnep egyidős tagintézményünkkel. A gyermeknapi vetélkedők
előtt kihirdettük a Madarak és fák napjára készített rajzverseny nyerteseit;
tizenöt tanulót díjazhattunk. A rajzkiállítás megtekinthető iskolánk zsibongójában. Az óvodás, az általános iskolás
és a készségfejlesztő szakiskolás tanulóink (100 fő) ezután birtokba vették
iskolánk udvarát, ahol kollégáink
ügyességi játékokkal, Madár barát tanösvénnyel, állatsimogatóval és kézműves feladatokkal várták őket.
Szász Lídia Dóra
tagintézmény igazgató
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A képviselő-testület márciusi ülésén
döntött arról, hogy támogatja a kömlődi
óvodások úszásoktatását. Azóta sikerült
is megszervezni, hogy az oroszlányi
uszodában tarthatják meg a foglalkozásokat.
A foglalkozás tíz alkalommal kerül
megszervezésre és a
végén a gyerekek
oklevelet kapnak
majd a megszerzett
tudásról.
Nagy élmény a gyerekeknek, hogy egyhatalmas autóbusz
jön értük minden
alkalommal.
A parnaki gyerekeket pedig külön
fuvarral hazavitte a
tanyabusz.
Jó látni a gyermekek önfeledt örö-

mét, hogy ők is járhatnak uszodába.
A teljesség kedvéért az is írjuk le, hogy
autóbuszköltséggel együtt, mely jelentős kedvezményeket tartalmaz a 15
gyereknek 348.500 forintba kerül.
Azóta már sikeresen lezajlott a úszásoktatás.

Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a május 19-i testületi ülésén többek között meghallgatta a
Gyámügyi és Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját.
Ugyancsak meghallgatta a rendőrség
éves beszámolóját, tárgyalt a két ülés
közötti fontosabb eseményekről.
Döntést hozott a Kömlődi Falunap időpontjáról, mely 2016. augusztus 13-án
kerül megrendezésre.
Módosításra került a község Pénzkezelési Szabályzata, döntés született, hogy
a Gyermekmosoly Alapítványt 10.000,forinttal támogatja az önkormányzat.
Fejlesztések támogatására pályázatot
nyújtott be az önkormányzat, melyben
megcélozták a kézilabda pálya megépítését, valamint az utak felújítását. Szintén pályáztak az adósságkonszolidációra vonatkozóan.
Megtárgyalta a testület a Tatai utcai
lakosok beadványát, az a döntés született a beadvány kapcsán, hogy utcagyűlést kell összehívni, melyre az érintett
gazdákat is meg kell hívni.
Pályázat benyújtására került sor a védőnői épület felújítására. Az épületet a
későbbiekben a polgárőrök használhatnának.
Szintén megvitatta a testület azt az
ajánlatot, mely egy 500 KW-os napelem-telep kiépítéséről szólna. A kép-

zett energia fedezné Kömlőd község
közvilágításhoz szükséges energiát.
Ennek a célnak megfelelő helyen kellene területet biztosítani a napelemek
elhelyezéséhez.
Szó esett még az intézményekbe járó
gyerekek étkezési térítési díjának havonta visszatérő problémájáról, miszerint sajnos még mindig az a gyakorlat,
hogy a Kedves Szülők a hónap közepe
táján rendezik a befizetési kötelezettségeiket. Remény van rá, hogy eljön az
idő, amikor mindenki kötelességének
érzi, hogy a hónap első napjaiban befizesse az ellátás ellenértéket, hiszen
nem megengedhető a több százezer
forintos kintlévőség, ami az önkormányzatot terheli havonta.

Június 23.
Átlátszó zsákba és külön kell csomagolni a műanyag és papír hulladékot.
Oroszlányi ügyfélszolgálat:
Táncsics Mihály u. 59.
Telefon: 06-34/361-411

