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A krampuszok és a Mikulás!
December 6-án nagy izgalommal vártuk a Mikulást az iskolában. Az ovisokkal együtt egy vidám előadás részesei lehettünk,
melyet "Kele, Kótya, Kishamis" a három krampusz, és a "Jótündér"
adott elő. Közben feladatokat kaptunk. A jó válaszra "Kishamis"
jutalmat adott nekünk. Téli dalokat is énekeltünk, és sokat nevettünk. Aztán végre megérkezett a Mikulás. A negyedikesek német, a harmadikosok télapós verssel, az 1-2-osok dallal köszöntötték a fáradt Mikulást. Mivel ebbe az iskolába csak jó gyerekek
járnak, így mindenki kapott ajándékot. Jól szórakoztunk, és jövőre is várjuk a Mikulást! – írták az eseményről hozzánk eljuttatott levelükben az iskola diákjai.
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Kiskarácsony
a kisdiákoknak
A Perczel Mór Általános Iskola pénteken (december 21-én) délelőtt
tartotta hagyományos karácsonyi ünnepségét. Már a hét elejétől
feldíszített karácsonyfa és halk zene fogadta a gyermekeket az adventi készülődés, a karácsony ünnepére való ráhangolódás jegyében.
Családias hangulatban, magyar és német karácsonyi dalokat énekelve, verseket mondva kezdődött a program. A kisdiákok izgatottan várták, hogy a fa alá került hatalmas masnival átkötött ajándékokat kibonthassák. Az iskola dolgozói talán még jobban
izgultak: Vajon a gyerekek örülni fognak-e a játékoknak, melyeket
az önkormányzat támogatásának segítségével vásárolhattak meg.
Természetesen a tanulók nagy lelkesedéssel, csillogó szemmel bontogatták a csomagokat. A nap további részében már az önfeledt
játéké volt a főszerep. Került még az önkormányzat felajánlásból
egy kis gyümölcs és szaloncukor is a fa alá.
Kiss Ferenc polgármester és Gulyásné Molnár Judit - Jutka néni is részt vett az ünnepségen.

2013. JANUÁR

KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA
Kömlőd mozgástere, s az idő is sürgetett.
Az ülésen a testület egyhangúlag nyilvánította
ki
szándékát,
hogy
Szákszenddel kíván közös hivatalt felállítani, melynek gesztora és székhelye
a másfélszer akkora község, Szákszend
lenne. Erről informálisan tájékoztatást
kapott László Kálmán ottani polgármester is, s ha Daddal is megszületik a
megállapodás, akár hármas hivatali
összefogás alakulhat ki.

2013. január 23-án 14,30-16,30-ig véradás lesz
Kömlődön a Művelődési házban!
Várunk minden 18 és 60 év közötti egészséges
felnőttet, aki szeretne véradással segíteni beteg
embertársainkon!
"Adj vért, és ments meg három életet!"

Évet zártak

Múlt évi utolsó ülésén fogadta el 2013as munkatervét a képviselő-testület.
Mint azt az elfogadott előterjesztés tartalmazza, a legfontosabb cél a kötelező
feladatellátás mellett az intézményrendszer működtetése, a pályázati lehetőségek kihasználása, a község életminőségének javítása, az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása és karbantartása.

A döntéshozók tovább kívánják erősíteni kapcsolatukat a civil szervezetekkel, a lakóközösségekkel, törekednek a
hagyományos rendezvények színvonalának növelésére, s nem utolsó sorban a jó kapcsolatok ápolására a térség
településeivel.
A jövő évben minden hónap utolsó
szerdájára tervezték be a grémium ülését, de – természetesen – ettől eltérhetnek, ha a sürgősség ezt indokolja.

A cselekvési program elfogadásakor
megfogalmazódott, hogy az ünnepi
események, megemlékezések szervezésében vegyen részt a civil szféra is, így
vállalt feladatot a Kömlődért Egyesület
és a Kömlődért Baráti Társaság, a Polgárőr Egyesület, a Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága, valamint a református egyházközség is.

A KÖZSÉG MINDEN LAKÓJÁNAK SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
Köszönjük a kömlődi emberek támogatását és mindenkiét, aki hozzájárult a sportklub működéséhez!
Tisztelettel: Kömlőd K.S.K vezetősége

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1 %-nak felajánlásával segítik munkánkat!
KÖZSÉGI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A friss hírek, a régebbi lapszámok, a Galéria megtekintéséhez látogasson el a
www.komlod.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek
nagy felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!
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e-mail: salamongy@t-email.hu • 20/9611-833 • Hirdetésfelvétel: 20/9611-833 • Lapzárta: minden hónap 8. napja.
Megjelenik havonta 370 példányban. • Készül: Sollers nyomda - Tata, felelős vezető Belecz Zsolt - 12/124/2011.
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A közös
hivatal
története
NOVEMBER 9.
A 2000 fő állandó lakos alatti települések esetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény közös
hivatal létrehozását írta elő, amely
2013. január 1-jétől hatályos. A jogszabályok értelmében a megfelelő előkészítés és akarat mellett a közös önkormányzati hivatal 2013. január 1-jével
megkezdheti a működését. A megalakításra egyébként 2013. január 1-jét
követő 60 napon belül van lehetősége
az önkormányzatoknak. A képviselőtestületnek határozatban kell kifejeznie
szándékát a közös hivatal létrehozására, és felhatalmaznia a polgármestert a
közös hivatal kialakításáról szóló tár-

gyalásra. A kömlődi testület februárban már határozott arról, hogy Bokoddal kíván közös hivatalt létrehozni.
NOVEMBER 30.
Váratlan bejelentést tett a képviselőtestület ülésén Kiss Ferenc polgármester: Bokod képviselő-testülete úgy
döntött, nem kíván közös hivatalt létesíteni a községgel.
A kömlődi testület korábban határozott arról, hogy Bokoddal kíván közös
hivatalt létrehozni. E mellett Kecskédet
és Dadot is megkereste, de – mint kiderült – Kecskéd az önállóságot választotta. Maradt tehát Dad, vagy Bokod.
Az ügyben az önkormányzat kikérte a
polgárok véleményét is, s ők meggyőző
többséggel Bokodot támogatták, az ottani testület azonban nem szavazta
meg a közös hivatalt.
Ezt követően új partnert kellett találni,
Dad azonban már tárgyalásokat folytatott arról, hogy Szákszenddel állít fel
közös hivatalt, így a bokodi visszautasítást követően igencsak beszűkült

DECEMBER 12.
A közös kényszer egy irányba sodorja
a két települést, s ha kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés jön létre,
akkor egyik községnek sem sérül majd
az önállósága – ez hangzott el
Hartmann Imre alpolgármestertől a
szákszendi testület szeptember 12-ei
ülésén. Akkor a napirendek során arról
is tárgyaltak, hogy mely településsel
jöhet szóba jövőre közös polgármesteri
hivatal működtetése, miután a község
lélekszáma nem éri el a 2 ezer főt, így a
vonatkozó törvény alapján önálló hivatalt nem tarthat fenn.
Lehetséges alternatívaként szeptemberben Dad merült fel, s ezt támogatta is a
testület, ám – mint László Kálmán polgármester az ülésen elmondta – a későbbiekben a másik község részéről
nem született végleges döntés.
A kömlődi testület – miután a bokodi
képviselők nem támogatták a közös
hivatal létrehozását – november végén
határozott úgy, hogy Szákszendhez
fordul kezdeményezésével.
A szákszendi testület jelenlévő tagjai
pedig egybehangzóan kinyilvánították: a 2013. január 1-jén hatályba lépő
vonatkozó törvény alapján közös önkormányzati hivatalt kívánnak működtetni Szákszend és Kömlőd részvételével, Szákszend székhellyel.

2013. LEGYEN EGY JOBB ÉVE!
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Nemzetközivé vált az idei bormustra
Második alkalommal hívta nemcsak a helyi, hanem környékbeli gazdákat is bormustrára december elején a Kömlődi Hagyományápolók és Értékteremtők Társasága, de talán még maguk a szervezők
sem számítottak arra, hogy a szíves invitálást ilyen szép számmal fogadják el. A
mustrára érkeztek Szomódról, Dunaalmásról, Tatáról, Bokodról, Oroszlányból s
végül 45, zömmel fehérbor várt arra, hogy
a sorszámozott palackokból a poharakba
kerüljön.
Egy oroszlányiakkal érkező svájci vendég,
valamint Pinte Mária és Balogh Szilvia, a
kárpátaljai Nagydobronyban élő önkéntesek révén nemzetközivé vált a program,
amely alaphangulatát még a borok ízlelése
előtt virtuóz marimba előadás teremtette
meg Molnár Szabolcs katonazenész, ütős
művésztanárnak köszönhetően.
Ilyen még nem volt Kömlődön, legalábbis
az én emlékezetem szerint. Örülök neki,
mert gazdagabbak lettünk lélekben – fejezte
ki elismerését és köszönetét a produkciók
után Hárskuti Attila, aki így fogalmazott:
aki éretté vált arra, hogy szeresse, ízlelje a
bort, az arra is kíváncsi, hogy milyen bort
iszik, ami élteti és erőt ad ahhoz, hogy tovább foglalkozzon vele.
Olyan embereket hívtunk meg, akik értenek hozzá, akiknek adunk a véleményére –
mutatta be az értékelésre felkért, sokak által már régóta jól ismert Horváth Mihály
tatai hegybírót és Németh Tibor bokodi
gazdát. A szervező végül Gottfried Benjamin
Hancke „A magyar bor dicsérete” című versével zárta gondolatait, melynek utolsó sorai így szólnak: Én azt hiszem, Kánában a
mennyegzői bor, az is magyar földben termett valamikor.
Magas a kéntartalma, s van egy kis maradék cukor a háttérben, de ez jellemző az idei
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Bemutatkoztak a Komárom-Esztergom
megyei járások hivatalvezetői
személyi állományát tekintve valamennyi
hivatal indulni tudott határidőre, és fontos,
hogy az ügyfelek számára ismert helyeken
kezdték meg működésüket, hiszen a polgármesteri hivatalok adtak helyet a most
felálló szervezeteknek.
Az új hivatalvezetők ezekben még decemberben, értekezleteken tájékoztatták a kollégákat, akik január másodika óta kormánytisztviselőként végzik tevékenységüket.
Séfer Erika - oroszlányi járás

évjáratra, mert egy nagyon nehezen kezelhető év volt, még az erjedés is nagyon meleg időszakra esett. Ettől a túlmelegedéstől
sok borhiba adódott – ezt már Horváth Mihály fogalmazta meg az első bor ízlelése
után.
A hegybíró úgy vélte, hogy szinte mindenkinek van egy kis pincevaksága, azaz, aki
gyakran kóstolgatja a saját borát, nehezebben veszi észre a kezdeti hibákat, ezért is
fontos, hogy más véleményt is meghallgassanak a gazdák.
Ez a fejlődés útja, az ilyen rendezvények,
amikor nem a versengés a cél, hanem, hogy
beszélgessünk. Itt más kárából is lehet tanulni, az ügyességéből, profizmusából pe-

dig erényt kovácsolni – emelte ki, s egy
örökérvényű tanácsot is megosztott a jelenlévőkkel: ha észrevettünk egy kis borhibát, s kezeltük, akkor ne mi akarjuk megállapítani, hogy sikeresek voltunk, vagy
sem, mert a gazda mindig is érezni fogja.
Olyannal kóstoltassuk meg a nedűt, aki
számára nem ismert a probléma. S ha ő
nem érzi, akkor sikeres volt a beavatkozás.
A második kömlődi bormustra résztvevői
ezúttal is hosszú órákon át ízlelték a pincék
kincseit, gyűjtötték a személyre szabott tanácsokat, tapasztalatokat, hogy azokat
megszívlelve jövőre még illatosabb, még zamatosabb borokat rejthessenek hordóik.

Két Mikulás Kömlődön
Idén két alkalommal is meglátogatta a kömlődi Gézengúz
óvodát a Mikulás. Persze az intézmény lakói egész héten készültek a nevezetes napra, mikulás dalokat, verseket tanultak,
festett mikulásokkal díszítették a csoportszobákat, mikulás
csizmákat, rénszarvasokat készítettek, gyurmáztak, vágtak,
hajtogattak, tehát mindent elkövettek, hogy méltóképpen fogadják a gyerekek jóbarátját.
A hét elején egy bábtársulat járt náluk, akik a Télapó kesztyűje című darabbal kedveskedtek az apróságoknak, majd ezt követően toppant be a fehérszakállú, aki gyümölcsökkel, édességgel, dióval, mogyoróval megrakott csomagokat hozott a
gyerekeknek.
Csütörtök délelőtt aztán a Mikulás nap apropóján, a művelődési házban a télapó két rosszcsont inasának, Kele és Kótyának
újabb csínytevéseit tekintették meg a Hegyháti Alajos iskola
dolgozóinak előadásában, majd újra ellátogatott az óvodába a
fehérszakállú, hogy az apróságok a szülőkkel, a kis- és nagytestvérekkel együtt töltsék a délutánt.
A Mikulásra várva megszólaltak a télapóról tanult énekek, versek, és még egy bűvészmutatvány is szórakoztatta a jelenlévőket, de a
program fénypontja ismét a szeretett fehérszakállú megjelenése volt a Gézengúz óvodában, aki most sem érkezett üres kézzel.

Czunyiné Bertalan Judit kormánymegbízott december 20-án, a megyeházán mutatta be a hat Komárom-Esztergom megyei
járás vezető tisztségviselőjét.
A hat vezető előéletét tekintve vagy köz-,
vagy kormánytiszviselőként végezte eddigi
munkáját, tehát a közszolgálatból érkeztek
új beosztásukba. Valamennyien megfelelnek a törvény által a tisztség betöltéséhez
szükséges valamennyi feltételnek, ezért is
javasoltam őket – mondta a kormánymegbízott, aki hozzátette: a hivatalvezetők december 17-én vették át kinevezésüket, s

még aznap letették a hivatali esküt. Megbízatásuk 2013. első napjától lépett életbe. A
legfontosabb cél most annak biztosítása,
hogy az ügyfelek szempontjából zavartalan legyen az átállás az ügyintézésben.
Esztergomban Horváth-Szeder Gábor, Kisbéren Bozori Zsuzsanna, Komáromban
Molnárné Taár Izabella, Tatán J. Nagy Éva,
Tatabányán Lendvai Balázs, míg Oroszlányban Séfer Erika irányítja január elsejétől az újonnan felálló közigazgatási szervezetet.
Mind szervezetileg és funkcionálisan, mind

Kömlődön is látható volt a Kálvin emlékkiállítás
Mikor Isten igéje sűrű ködbe
volt fojtva.. Feltűnt Luther. S
jöttek a többiek… Hogy a vallás
megtisztuljon a sok szennytől… Ezen az úton haladunk
máig is – az egyik tablón olvasható Kálvin János idézetre hívta
fel hangsúlyosan az érdeklődők
figyelmét a kömlődi művelődési
házban Millisits Máté művelődéstörténész előadása kezdetén.
A Kömlődi Református Egyházközség Presbitériuma, valamint
a Kömlődi Hagyományápolók
és Értékteremtők Közössége
szervezésében ugyanis a településen is bemutatkozott a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának
vándorkiállítása.
A tárlatot a nyitónapon a művelődéstörténész előadása egészítette ki, amely a kiállított
tablókhoz, molinókhoz hasonlóan nem csak a nagy reformá-

tor életét, hanem az Európára
gyakorolt hatását is bemutatta.
Mint Millisits Mátétól megtudtuk, a vándorkiállítás a 2009ben, Kálvin János születésének
500. évfordulójára Debrecenben
bemutatott nagy Kálvin kiállítás válogatott anyaga, s ez egészül ki az adott helyszínekhez
igazítva a vitrines kiállított műtárgyakkal, melyek saját családi
gyűjteményének részei.
A tárlat két pest megyei és egy
alföldi helyszín után 2010 augusztusában érkezett megyénkbe, s már most tudható, hogy
Kömlődöt követően jövő tavaszig három másik településen is
megtekinthető lesz, s a művelődéstörténész reményei szerint
2014-ig, Kálvin János halálának 450. évfordulójáig még
számos helyszínen mutatják
be.
A látogató több megközelítésből

is nyomon követheti a reformátor szinte máig érzékelhető
hatását. A tárlat egyrészt bemutatja, hogyan hatott egyetemlegesen az európai kultúrkörre, másrészről pedig a
magyar reformátusság történetére, arra fókuszálva, hogy az ő
életét is jellemző hitvallás, az

elv- és hithűség, miként mutatkozik meg más emberek életében.
A Kálvin hívónév alatt mármár napjainkig eljuthattak és
megismerkedhettek a magyar
reformátusság történetével az
érdeklődők.

