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Az usziban:
Az idei tanév utolsó aktív hónapja valóban aktívan telt a Gézengúz Óvodában.
Örömmel fogadtuk a hírt, hogy az önkormányzat segítségéve 15 óvodásunk
részt vehet az oroszlányi uszodában,
óvodásoknak szervezett játékos úszás
oktatáson, amely 10 alkalmat foglalt
magába. Nem kis feladatot jelentett
három héten át az óvodában és az uszodában is helytállni, de örömmel csináltuk, hiszen nagy élmény volt figyelemmel kísérni a gyermekek látványos fejlődését a vízhez szoktatástól, az első
karcsapásokon át , a mély vízben való
biztonságos tartózkodásig.
Magdi néni és Csabi bácsi nagy szeretettel , sok vicces feladattal foglalkoztak a kicsikkel, melynek köszönhetően
minden kisgyerek szívesen és örömmel
ment minden alkalommal az usziba.
Bízunk benne, hogy jövőre is lesz ilyen
alkalom és akik az idén jártak, akár
úszni is megtanulhatnak, és a többi
kisgyereknek is lesz alkalma megtapasztalni ezt a csodálatos élményt.
Mesedélelőtt:
Lassan már hagyomány lesz óvodánkban, hogy Szerencsi Edina a Tatabányai
József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárából ellátogat hozzánk, és
népszerűsítve a gyermekkönyveket egy
-egy mesével örvendeztet meg bennünket.A mostani mese Szusyról a kis halacskáról szól és arról hogyan szerzett
barátokat , milyen fontos a barátság.
Mese után pedig közösen barkácsoltunk
halacskákat, bálnákat, delfinket.
Kirándulás:
A Gézengúz hét legnagyobb élményét
minden bizonnyal a kirándulás jelentette. A szülőkkel közösen a győri Xantus
János Állatkertbe látogattunk. Nagyon
sok olyan állattal találkoztunk amiről
eddig csak a könyvekből hallottunk ,
vagy képeken láttunk.
Az állatkerti séta után vidám élményt
jelentett az állatkert felújított játszótere,
ahol lehetett lengőhintázni , falat mászni, hajóhintázni, kötélen csúszni,mászni.A nap csúcspontját pedig az

elmaradhatatlan közös fagyizás jelentette. Szép emlék marad ez a szülőkkel,
gyerekekkel együtt töltött nap!
Színház:
Ismét ellátogatott hozzánk a soproni
Habakuk bábszínház. A megszokott
színvonalas, mókás előadásmódban
láthattuk, Az aranyhajú királylány című
mesét, ami igazi irodalmi élményt nyújtott mindnyájunknak.
Ballagás :
A Gézengúz hét és egyben az egész
mozgalmas év lezárásaként elbúcsúztunk az idei év nagycsoportosaitól ,
akik szeptemberben már iskolások lesznek. Felidéztük a közös emlékeket,
majd jó tanulást , élményekben gazdag
iskolás éveket kívántunk nekik. Útravalóként a tarisznyájukba pogácsa és aprópénz lapult. A kapott emléklap pedig
örökre feledhetetlenné teszi az óvodástársakat.
A nagyok ballagása után még egy közöset táncoltunk és az ünnepséget egy
hatalmas csokitorta elfogyasztásával
fejeztük be.
Vidám és tartalmas évet zártunk köszönet érte mindenkinek, aki hozzájárult
ehhez!
Következhet a megérdemelt pihenés,
nyaralás, családi körben együtt töltött
szép nyári napok, hogy feltöltekezve
élményekkel újra együtt lehessünk!
Kellemes vakációzást kívánunk!
Makkné Bóka Tünde

Hétfő

13.00 -16.00

Kedd

8.00 - 12.00

Szerda

13.00 - 16.00

Csütörtök

8.00 - 11.00

Péntek

13.00 - 15.00
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Az elmúlt időszakban három nagyszabású pályázatot nyújtottunk be.
1. elkészült a legnagyobb szabású
pályázatunk amely az óvoda felújítását
és bővítését szolgálja. Ennek pályázati
összértéke mintegy 105 millió forint.
2. Pályázatot készítettünk a felhagyott
védőnői szolgálat felújítására. Ez egy
MVH-pályázat, mely külső felújítást
és energetikai korszerűsítést szolgál. A
pályázati összérték mintegy 12 millió
forint. Ez sajnos a belső felújítást nem
támogatja, így még nyertes pályázat
esetén is tovább kell gondolni mit tegyünk a belső felújítás érdekében.
3. Pályázatot nyújtottunk be egy aszfaltos kézilabda pálya megépítésére az
iskola melletti téren. Ez a tavalyi nem
nyertes pályázat újbóli beadását jelenti. Bekerülési költsége kb. 12 millió
forint lenne.
Valamint pályázunk a József Attila
utca betonos részének leaszfaltozására. Mintegy 4 millió forintos értékű a
pályázat.
Sajnos ebből a pályázatból ki kellett
venni a Jókai utca és Határ utca közti
út felújítását, mivel a pályázat csak
szilárd burkolatú út felújítását támogatja.
A pályázható összeg felső határa itt
összesen 15 millió forint volt. Tehát
nem túl nagy a keretösszeg. De pályázni kell.
Elvünk az, hogy a be nem adott pályázat biztosan nem nyer!

Munkába állt az új kömlődi háziorvos, dr. Lobmayer Péter.
Az új rendelési időt a táblázat
mutatja.
A telefonszámok, elérhetőségek
változatlanok.
A doktor úr a hivatalos munkaidőben a faluban tartózkodik.
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Az ünnepek azért vannak, hogy megálljunk egy percre a napi rohanó életben és megemlékezzünk egy-egy napról, a családtagokról, közeli, vagy kicsit távolabbi ismerősökről, munkatársakról.
Így tett Kömlőd Község Önkormányzata, amikor a Polgármester Úr és a
Jegyző Asszony kedves meghívásának

eleget téve ünnepelni gyűltek össze a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében.
Július 1-je a köztisztviselők napja, de
ugyanakkor ezen a napon ünnepeljük
az orvosokat, egészségügyi dolgozókat,
hiszen ez a nap a Semmelweis nap is.
És mert nem volt júniusban a Pedagógus napon külön megemlékezés a község pedagógusai számára, ezért őket is
szeretettel invitálták az ünnepségre.
Bogáth István Polgármester Úr kollégái
felé intézett kedves, köszöntő szavai
után kicsit személyesebbé vált az ünnepség, hiszen nem szokványos, hogy a
kömlődi iskolából nyugdíjba vonuljon
pedagógus. Ez történik most, amikor
40 év munkaviszony után megkezdi
megérdemelt pihenését Dorogi Attiláné
a gyerekek Anna nénije. Kis kitérőtől
eltekintve – annak ellenére, hogy nem
kömlődi lakos – pályafutásának hosszú
évei ehhez a községhez kapcsolódnak.
Tanítványai már maguk is anyukák,
apukák, akik tőle tanulták a betűvetést,

olvasást, sőt már a tanítványok gyerekei is hozzá jártak. A Polgármester Úr
által átadott virágcsokorral és kis ajándékkal fejezte ki a köszönetét saját
maga, a község vezetése, a szülők, gyerekek nevében az évtizedekig végzett
áldozatos munkájáért. Egyben jó egészséget, jó pihenést, aktív, de nyugodt
éveket kívánt az elkövetkezendő időkre.
Köztudomású, hogy új háziorvos érkezik Kömlődre július 4. napjától dr.
Lobmayer Péter személyében. Dr.
Barcsik Tibor doktor úr sem fog teljesen elszakadni a kömlődi betegektől,
hiszen a pénteki napokon helyettesíteni
fogja a továbbképzésekre járó kollégáját.
Bogáth István kedves szavakkal és egy

2016. JÚLIUS

Bár soha ne legyen szükségünk rá,
mondogatjuk. De sajnos az élet nem
ilyen egyszerűen fehér és fekete. A
lehetőség, hogy életmentő készülék
legyen a közelben akkor, amikor nagyon hirtelen bajban már csak az segíthet, elég ritka sajnos még.
Kömlődön, az Egészségház átadásával
természetesen van egy deffiblirátor a
háziorvosnál, illetve a rendelőben, de
tudnia kell minden helyi lakosnak és
akár átutazónak, intézményeknek,
hogy a Polgármesteri Hivatalban is ki
van helyezve egy életmentő készülék,
és bár soha ne legyen rá szükség, de
ha mégis… akkor tudni kell mindenkinek, hogy a helyi orvoson kívül létezik
segítség másutt is.
A Hivatal száma: 470-512 és 578-501
Jó egészséget mindenkinek!

csekély ajándékkal fejezte ki köszönetét és háláját, hogy a közismert körülményekkel dacolva, a legjobb tudásának megfelelően gyógyította a betegeket, és állt helyt sokszor a méltatlan
feltételek ellenére. Egyben sajnálatát
fejezte ki a Polgármester Úr, hogy a
sors fintora, hogy éppen a kulturált,
emberibb rendelőben már „csak” vendég lesz a doktor úr.
Az ünnepség hátralevő részében a kötetlen beszélgetésé volt a főszerep.
Varga Katalin
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Csak egy jó ötlet, jó szervezés szükségeltetik ahhoz, hogy akár Kömlődön is
meg lehessen mozgatni sok-sok embert.
Mintegy 60 fő fogadta el a plakátok
révén beharangozott meghívást, és vett
részt a Nyugdíjas Klub által szervezett
bográcsozáson. A paprikás krumplihoz
– merthogy az rotyogott a bográcsban –
a hozzávalókat közadakozásból teremtették elő. Köszönet érte!
A jó ételhez, a jó hangulathoz elengedhetetlen a jó zene, melyről Zeke Kálmán gondoskodott. Mivel az ételhez
mindenki ingyen juthatott hozzá, de
azért hogy ne legyen rossz érzése senkinek, működött, és nagyon jól működött a „becsület kassza”, melybe mindenki bedobhatta azt az összeget, vagy
talán egy kicsit többet, ami kifejezte a
paprikás krumpli értékét. Természetesen az sem maradt étel nélkül, aki ezt
nem tette meg.
A rendezvény sikeres lebonyolításában
sokan kivették a részüket, melyet ezúton is köszönnek. Sikerült egy szép
délutánt és estét szerezniük nagyon sok
kömlődi állampolgárnak.
Legközelebb szeptemberre várja a
Nyugdíjas Klub a falu lakosságát a
kicsitől a 100 évesig, egy minden bizonnyal hasonlóan jó hangulatú Nyárbúcsúztatóra. A pontos időpontot plakátokon, és a Kömlődi Hírhozóban is
közzéteszik a későbbiekben.

Elkezdődött a kömlődi falunap szervezése, pontosabban fogalmazva folytatódott a tavaly nagy sikerrel lebonyolított
esemény idei napjának előkészítése.
A hívó szóra ismét jelentős számban, 25
-en jöttek és fejezték ki szándékukat,
hogy ők és barátaik bizony segíteni
akarnak a szervezésben.
A kultúrházban megtartott beszélgetésen körvonalazódott, hogy milyen legyen az idei esemény váza.
Bogáth István polgármester már arról is
be tudott számolni, hogy néhány fellépővel már sikerült megegyeznie, ehhez
várta a kiegészítéseket, milyen szereplőket és kiket hívjunk meg.

Szemeti Ferenc nagytiszteletű református lelkipásztor úr szavaival vette kezdetét a megemlékezés, ami a kömlődi
református templom és a parókia közötti emlékműnél került megrendezésre
2016. június 04-én, 16:32-kor.
Mivel 1920-ban budapesti idő szerint
ekkor írták alá a békeszerződést
(magyar forrásokban gyakran békediktátum, illetve kényszerszerződés, békeparancs) a franciaországi Versailleshoz tartozó Nagy-Trianon-kastélyban.
Az első világháborúban győztes antanthatalmak elsődleges célja Németország
és a háborúban vele szövetséges országok alapvető meggyengítése volt, ezen
felül céljuk volt a jelentős háborús jóvátétel követelése, valamint a soknemzetiségű nagyhatalmak egységének
megtörése is, mint amilyen az Osztrák–
Magyar Monarchia vagy az Oszmán
B i r o d a l o m
v o l t .
Molnár Szabolcs református kántor

zenei kísérettel énekelt három, első
világháború korabeli katonai dalt,
amelyben a harcok ellenére egyáltalán

nem érződött se szomorúság, se panasz.
A dalok a következők voltak: Nem
látlak én téged többé,
Bajtárs ma még tán csak öt perc az élet,
Estére indul az ezred.
Molnárné Bogáth Edit visszaemlékezéseket olvasott fel a doberdói csatában
készült háborús katonai naplóból.
A doberdói csata az első világháború egyik legvéresebb csatája volt, me-
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Előző évben felvetődött, hogy engedélyezzék e a DISCO megtartását, az
attrocitások elkerülése végett.
Pro és kontra felvetések után a szervezők úgy döntöttek, engedélyezik a
DISCO megtartását augusztus 12-én
pénteken este, azzal a kikötéssel, hogy
éjjel egy órakor a zenét le kell állítani.
A DISCO köszönhető egyébként a polgárőröknek, akik a felügyeletet elvállalták.
A műsorról még korai lenne beszélni, az
azonban igyekszik a szervező bizottság
új produkciókat Kömlődre hozni!

lyet 1916 augusztusában vívott meg az
olasz haderő az osztrák–magyar hadsereg főként magyar és szlovén nemzetiségű egységével. A csata, mely
a hatodik isonzói csata része volt,
a Karszt-fennsík legnyugatibb szélén
lévő Doberdó-fennsíkon zajlott. Az
olaszo k, miután meghódították
a Monfalcone és Ronchi körüli síkvidéket, megpróbáltak
hogy megszerezzék Trieszt és Gorizia közötti főút ellenőrzését. Súlyos küzdelmek és hatalmas áldozatok árán sikerült elérni céljukat. Az osztrák-magyar erők visszavonultak, Gorizia az olaszok kezére
került, de Triesztet nem sikerült elérniük, hanem meg kellett állniuk Duinótól északnyugatra.
Zeke Kálmán a hangosításban nyújtott
segítségét, köszönjük szépen.
Az esemény zárásaként a résztvevők
szerény száma egy szál virágot helyezett el az emlékkőnél.
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Becsukódtak az iskola kapui, lezárult
Kömlődön is a 2015-2016-os tanév.
A hagyományokhoz híven idén is megtartották a tanévzáró ünnepséget. Sajnos azonban másban is őrizzük a hagyományokat, idén is kevesebb gyermek járt az iskolánkba, mint az előző
években. A tanévzárón 15 kisdiák várta
milyen is volt az elmúl év teljesítménye.
És a következő tanévben mi lesz?
Az ünnepségen számos szülő mellett
megjelent a környei intézmény vezetősége a Polgármester Úr, az Aljegyző
Asszony és a képviselő-testület néhány
tagja.
A himnusz közös eléneklése után
Gombik Lilli szavalatát hallgathattuk
meg.
Presser Ferencné tagintézmény-vezető
adott tájékoztatót az elmúlt tanév eseményeiről. Beszámolt arról, hogy a
diákok milyen eredményeket értek el a
különböző tanulmányi versenyeken.
Tájékoztatást kaptunk arról is milyen
közösségi feladatokat hajtottak végre
közösen az iskola diákjai.
A beszámoló most utoljára hangzott el
tagintézmény vezetőtől, ugyanis a
kömlődi iskolát az alacsony gyermeklétszám miatt leminősítették telephelylyé. Ősztől a környei iskola telephelyeként fog működni és teljesen elveszíti
az önállóságát.
A várva várt jutalomosztás sem maradt
el. A szülői választmány jóvoltából az
idén is sok könyvjutalom került kiosztásra az arra érdemeseknek, akik szerencsére szép számmal voltak.
Kömlődön nincsenek ballagó diákok,
mégis vannak búcsúzók. Három „ végzős negyedik osztályos kisdiák búcsúzott az iskolától és tanáraiktól.
A tanévzáró ünnepség megható pillanatai következtek. Dorogi Attiláné, mindenki által Anna néninek ismert tanító
nénitől búcsúztak el tanítványai. Neki
ez volt az utolsó tanéve, az idei évben
nyugállományba vonul. Kimondani is
hihetetlen, de 40 évet szolgált Kömlődön, a kömlődi iskola volt az első és
utolsó munkahelye.
Ezt a negyven évnyi munkát köszönte
meg neki egy szál virággal a kömlődi
iskola valamennyi jelenlegi diákja és a
szülői választmány elnöke.
A köszöntések után Anna néni megköszönte azt, hogy Kömlődön dolgozhatott, ő úgy élte meg a Kömlődön töltött
éveket, mintha otthon lett volna. Jogos
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is ez a megállapítás, hiszen élete jelentős részét itt töltötte. Nem is akármilyen faladatot vállalva. Összeszámolni
sem lehet hány kömlődi gyereket tanított meg írni, olvasni, számolni!
A jelenlévők elérzékenyülve hallgatták

Az iskola diákjai sem maradtak ki a
könyvtár gyermeknapi programjából.
Szlezákné Molnár Katalin
gyermekkönyvtáros volt a vendég, aki
az Óceánok világáról mesélt nekik.
Megismerték a vizek volt, és jelenlegi
élőlényeit, melyik a legnagyobb, a legparányibb. A képek csoportosítása közben hallhatták a bálnák hangját. Képeket kirakva néhány könyv címével is-
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szavait, hiszen vagy őket, vagy gyereküket, vagy unokájukat bizonyosan
tanította a hosszú pályafutás alatt.
Az emlékezés szavai után hivatalosan
bezárult a tanév és megkezdődött a
vakáció!

merkedtek meg a gyerekek. A foglalkozás most is kézműveskedéssel zárult.
Mindenki elkészíthette saját bálnáját
papírból, műanyag pohárból.
A program a József Attila Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében, a helyi
könyvtár közreműködésével valósult
meg.
Kovács Mihályné, könyvtáros.

