KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

VI. évfolyam 12. szám

Az idei évben is megrendezésre került
Kömlődön a bormustra.
A helyi bortermelők hagyományos találkozóját november 26-án, szombaton
tartották meg a kultúrházban.
Jó néhány évvel ezelőtt fogalmazódott
meg a gondolat, hogy Kömlődön ne a
hagyományosan ismert borversenyt,
hanem pontozás nélküli mustrát szervezzenek. Ne tavasszal, hanem advent
időszakában mutassák be boraikat a
gazdák. Erre azért van szükség, hogy a
még nem teljesen elkészült borokon, ha
kell akkor szakértő segítségével még
lehessen javítani.
Horváth Mihály, a tatai hegyközség
bírója is kiemelte megnyitójában, hogy
ő nagyon szeret ilyen bemutatkozásokra eljárni, ő is megismerheti milyen az
adott évjárat, milyenek lesznek a következő esztendő borai?
Beszélt az idei év nehézségeiről, tájékoztatást adott az újonnan megjelent
kártevőkről és azok elleni védekezés
módjáról.
Ebben az évben először kömlődi illetőségű bíró is bemutatkozott a rendezvényen. Czuppon Imre, aki a legeredményesebb kömlődi borosgazda vállalta,
hogy beül a zsűri asztal mögé.
Az idei évben viszonylag kevesebb
borminta érkezett, bár a résztvevők
száma meghaladta a negyvenet. A kevesebb minta kóstolása viszont azt
eredményezte, hogy többet lehetett
beszélni egyes borokról. A minőség
viszont kiváló volt, sőt néhány minta
kimondottan kitűnőre sikeredett.
A vendégek a közös vacsora elfogyasztása mellett még végig kóstolhatták
egymás borait.
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November már a tél elejét idézi, az
elmúlást, a megnyugvást, a befelé
fordulást. Kicsit már fázósabban húzzuk össze kabátjainkat alkalmazkodva
a borongós hangulathoz. November
havának második napján elhunyt hozzátartóinkra, közelebbi, távolabbi
ismerőseinkre, ismeretlenekre emlékezünk, akik már nem lehetnek részesei mindennapjainknak itt a földi
létben. Szép hagyomány, és talán
egyedülálló is a maga nemében, hogy
a községben ezen a napon meginvitálva a falu lakosságát, felekezeti, politikai, vallási hovatartozástól függetlenül egy-egy nemzeti színű szalaggal
feldíszített koszorúval emlékeznek
meg a harcokban elesettekről, a hősökről, a köztiszteletben álló, Kömlődhöz kötődő elődökről az itt élők.
Borongós, a megemlékezéshez illő
időben egy maroknyi kis csapat indult
el a faluban kedden délután, hogy
végigjárják az emlékhelyeket, hogy
elhelyezzék a tisztelet, a megemlékezés jeléül a koszorút, a mécsest. Koszorúztak
a
Hősök
Parkjánál,
a Református templomnál lévő I. és

II.
világháborús
emlékműveknél, Perczel Mór tiszteletére emelt
emlékműnél, a Szovjet emlékműnél,
a Munkaszolgálatosok sírjánál, az
Ismeretlen magyar katonák és két
magyar hősi halott sírjainál. Az a pár
ember, aki Bogáth István polgármester, Szemeti Ferenc alpolgármester és
Baudentisztlné
Csonka Alexandra
képviselő társaságában járta végig a
síremlékeket, egy-egy helyen néma
főhajtásra megállva, magukban emlékeztek mindazokra, akik tettek Kömlődért, akik áldozatai voltak a különböző politikai harcoknak, koroknak.
Ha van másvilág, akkor boldog megelégedéssel kacsinthattak össze mindazok ott az égi létben, akikről a megemlékezés ezen a délutánon szólt, s
tehették ezt azért is, mert érezhették,
hogy nincs különbség magyar vagy
szovjet katona, 56-os vagy háborús
hős között. Egy a fontos, hogy az elszenvedők, a résztvevők mindannyian
emberek voltak saját sorsokkal, tragédiákkal, sokan közülük távol hazájuktól, szeretteiktől idegen földben lelve
nyugodalmat, örök álmot.
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Jól csengő ez a kijelentés, különösen
azért mert tényként adhatjuk mindenki
tudtára.
Az önkormányzat pályázati úton nyert
pénzt arra, hogy a József Attila utca
egy szakaszát fel tudja újítani.
A pályázat egyik alapfeltétele volt,
hogy csak olyan utca felújítása végez-

A kivitelezésnek nem kedvezett az
időjárás, a sok eső miatt csak szakaszosan tudták a munkálatokat elvégezni.
Mindezek ellenére határidőre befejeződött a kivitelezés. Mára már jól járható
az egykor igencsak zötyögős, repedezett útfelület. Két rétegben összesen hét
centiméter vastag aszfalt burkolat lett

hető el amelynek már van szilárd burkolata. Lehet ez aszfalt, lehet beton, de
nem lehetet zúzott kő, vagy mart aszfalt.
Kömlődön ennek a feltételnek egyetlen
utca szakasz felelt meg ez pedig a József Attila utca felső szakasza.
A beruházás összköltsége 5.901.183
forint volt, ebből 5.016.005 forint pályázati támogatás volt.
Az önkormányzat nyolc kivitelező céghez küldött árajánlatkérést, melynek
során a legkedvezőbb ajánlatot a
Vértesaszfalt Kft. tette. Ennek értelmében a szerződés velük lett megkötve és
a munkaterületet október 10-én átadásra került.

elterítve. A műszaki átadás során megállapításra került, hogy a munkát a kivitelező jó minőségben elvégezte. Az
önkormányzat műszaki ellenőre megelégedéssel nyugtázta a feladat végrehajtását.
Reméljük, hogy az ott lakók teljes
megelégedésére szolgál az elkészült út.
A kömlődi fejlesztések egy újabb állomását hagytuk magunk mögött. Már a
következő fejlesztések előkészítésén,
pályázatok elkészítésén van a hangsúly.
Bízunk benne, hogy elvégzett munkánk
valóban Kömlőd fejlődését szolgálja.
Bogáth István polgármester
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2016. december 16-án, pénteken,
18.00 órai kezdettel a KULTÚRHÁZBAN szervezzük a MINDENKI KARÁCSONYA elnevezésű rendezvényünket.
Erre az alkalomra a falu minden lakóját szeretettel hívjuk és várjuk!
A gyerekek számára oroszlányi művészek közreműködésével ajándékműsort szervezünk.
Szétosztásra kerülnek a település lakói
által felajánlott játékok és végigkóstolhatják a kömlődi nyugdíjas klub tagjai
által sütött, finom süteményeket.
A felnőttek ez alkalommal is, hasonlóan az előző évihez, a felajánlásokból
összegyűjtött és elkészített forralt bort
kóstolhatják a kultúrház udvarán.
Folytatjuk a tavalyi évben félbemaradt
beszélgetéseket.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kömlőd Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a település
valamennyi lakójának áldott
Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben gazdag,
Boldog Új Esztendőt kíván!
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Mottó: Egy ember soha nem magányos,
ha érdekli egy másik ember sorsa, segíteni mindig lehet, mindig lehet egy
kicsivel többet adni.
Szép hagyomány Kömlődön is, hogy az
év egy napján ünneplik és tisztelettel
köszöntik a község idős- korú lakóit.
Bár kicsit zavaró a megfogalmazás, és
lehet, hogy van, aki bántónak veszi az
idős szót, hiszen minden 65 év feletti
lakos hivatalos az ünnepségre. A mai
világunkban lassan bizony ez a kor a
nyugdíjkorhatár. Talán kicsit humorosan ezt az ünnepet úgy is nevezhetnénk,
hogy tisztelet a munkában megfáradt
honfitársaink számára… Nevezzük
bárhogy is azok, akik a szervezésben
részt vállalnak nagy-nagy lelkesedéssel,
szeretettel készülnek, hogy pár órára
feledtessék mindenkivel a napi gondokat, betegséget, élet hozta problémákat,
és szívből jövő odaadással egy csodálatosan szép, emlékezetes estét szerezzenek a Kömlődön élő, idősebb korú hölgyeknek, uraknak. Az önkormányzat
támogatásával a helyi Vöröskereszt
Kovács Mihályné titkár vezetésével
vállalkozott a találkozó megrendezésére. Ez évben a kiküldött 110 db meghívóra 68-an mondtak igent és jelentek
meg a rendezvényen.
Az Önkormányzat falugondnoki szolgálata a szolgálat mikrobuszával szállította a helyszínre a mozgásunkban korlátozott időseket.
Bogáth István köszöntő szavai után a
helyi vöröskereszt titkára, Kovács Mihályné méltatta az időskorú embereket,
beszélt arról mennyi mindent köszönhetünk az előttünk járó generációnak.
Már hagyományosnak mondható, hiszen harmadik éve Kovács Istvánné
verssel köszönti az egybegyűlteket. Így
történt ez most is, mely után a jelenlévők csendes főhajtással emlékeztek az
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ebben az évben elhunyt
honfitársainkra.
Őt követően színpadra
lépett a két fővárosi operett-énekes
Leblanc
Győző és Tóth Éva,
hogy a dallam szárnyain
ki-kit
visszarepítsen
fiatalsága éveibe, vagy
velük együtt énekelhessék a szép operett slágereket. Kedves színfoltja
volt az estnek, mikor
Tóth Éva művésznő, aki
egy televízióban futó
kívánságműsor műsorvezetője is, megkérdezte a jelenlévőket,
hogy köztük van-e az a bizonyos Erzsébet, akinek a testvére császári? Történt
ugyanis, hogy Császárról volt egy kedves betelefonáló a műsorba, aki elárulta, hogy a szomszédos település az,
ahol a művészek nemsokára vendégszerepelnek, és kérte, hogy ott a helyszínen, élőben énekeljenek testvérének
névnapi köszöntőt. Nem maradt el a
meglepetés és a meghatódottság sem,
hiszen egy virtuális kérés vált valósággá.
A késő estébe menő beszélgetések igazolták a jó hangulatot, a felhőtlen, pár
órára szóló kikapcsolódást, és valahol
talán a hálát, a megbecsülést, hogy nem
feledkeznek meg a községben az idősebb, nyugdíjas falubeliekről sem. Jó
egészséget kívánunk minden kedves
szép korban lévő állampolgárunknak.
Hála és köszönet a Kömlődi Vöröskeresztes Alapszervezet aktivistáinak,
akik a szendvicseket elkészítették és
felszolgálták.
A résztvevők egy helyi borosgazda
felajánlásából az asztalokra került bort
is kóstolgathatták.

A kultúrházban összegyűlt gyereksereg nagy izgalommal várta a Mikulás
érkezését 2016. december 03-án 17:00
-kor. Amíg várakoztunk, szólt a zene
és énekeltek a gyerekek. Egyszer csak
botcsörgés, csilingelés hallatszott és
megérkezett a nagyszakállas, piros
ruhás Mikulás. A gyerekek sorban
állva várták a csomagot, amit éneklés
után meg is kaptak. Köszönjük Mikulás, hogy idén is gondoltál ránk.

2.

Köszönet a Kerényi Béla Református
Diakóniai Intézményeknek, akik a süteményeket és az ásványvizet ajándékozták.
Varga Katalin

Az eljövetel a várakozás időszaka Advent. Első vasárnapja Szent András
napjához legközelebb eső vasárnap.
Jelképe az adventi koszorú, melyen
minden vasárnap eggyel több gyertya
gyúl, hogy aztán a negyedik vasárnap
után beteljesüljön a csodás ünnep, Jézus Krisztus születésének napja. Ez idő
tájt minden otthonban, faluban, városban igyekeznek szebbé tenni, ünneplőbe öltöztetni környezetüket, szívüket,
lelküket a várakozás, elcsendesedés
ideje alatt. Vannak hivalkodóan kivilágított helyek, és van, ahol szerényen,
de annál nagyobb szeretettel próbálják
elkészíteni az ünnep jelképeit, a világítást, a koszorút, a díszeket.
Így történt Kömlődön is, amikor megfogalmazódott, hogy próbáljuk meghittebbé varázsolni a falut. A kreatív embereknek, közmunkásoknak köszönhető és hála, hogy a községháza előtt
megvalósult az az álom, hogy gyúljanak ki az adventet jelképező, gyertyát
formázó fények, melyek takarékos
izzókat felhasználva világítanak szürkület után. Talán a mellette elsétálók,
vagy átutazók odapillantva jobb, felemelőbb érzéssel haladnak tovább a
legszebb ünnepre, a karácsonyra várva.
Meghitt adventi várakozást, kellemes
készülődést minden falubelinek! VK.
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A szokásostól eltérő időpontban rendezte ünnepségét a Kömlődi Református Egyházközség. November 11-én
11órára volt meghirdetve az a hálaadó
alkalom amely során átadták rendeltetésének a Kerényi Béla Református
Diakóniai Intézmények újabb felújított
épületét.
Ez alkalmon ünnepelte működésének
10. évfordulóját az intézmény.
Nagy izgalommal várták a házigazdák
a meghívottakat, hiszen e hétköznap
délelőtti időpont nem kedvez a vendégségnek. Mégis az Úr Isten ismét bebizonyította, ha Neki adnak hálát valamiért, akkor a sokadalom megérkezik.
Szinte teljesen megtelt a kömlődi reformátusok temploma. Sorra érkeztek a
magyar kormány és egyházunk magas
rangú tisztségviselői, hogy együtt ünnepeljenek e kicsiny kömlődi gyülekezettel.
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Erőforrások minisztere emelkedett szólásra. Ünnepi beszédében kitért arra a
hatalmas munkára amelyet itt az elmúlt
tíz évben a nyolc elnyert pályázat során
megvalósítottak. Biztosnak veszi, hogy
a megítélt pályázati pénzek jó helyre
kerültek és itt Kömlődön jól sáfárkodnak a megalkotott javakkal.
Példaértékűnek, követésre méltónak
nevezte amit ez a kicsi gyülekezet a
semmiből felépített és azóta is megelégedésre működtet.
Bogáth István, a község polgármestereként megköszönte a jelenlévőknek,
hogy megtisztelték településüket, azzal,
hogy eljöttek ünnepelni.
A gyülekezet gondnokaként folytatta
felszólalását, melyben ismertette az
elmúlt évek történéseit kiemelve azt,
hogy a gondolat amely itt megvalósult
éppen 13 éve fogalmazódott meg egy
értelmi fogyatékos szülővel történt

3.

Auerné Böröczky Erzsébet az előző
nap vehette át miniszter úr kezéből a
PRO CARITATE díjat.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos köszöntötte az ünneplő gyülekezetet megemlítve azt nagyszerű munkát amit itt
Kömlődön elvégeztek és a településen
a mostani időkben végeznek.
Dr. Huszár Pál főgondnok köszöntő
szavaival emlékeztetett arra nehéz feladatra, amelyet az értelmi fogyatékkal
élők gondozása jelent, ehhez a munkához kérte Isten áldását a gyülekezetre.
Őt követően új dolgozónk, Harpauer
Bianka ünnepélyesen letette a gondozóink számára kötelező esküt.
Az intézmény kulcsainak átvétele után
Auerné Böröczky Erzsébet köszönő
szavai következtek. Majd a gondozottak hálaadó éneke csalt könnycseppeket az arcokra.
Az ünnepség végén, az intézmény udvarán leleplezték a magyar diakoniszszák emlékére állított emlékoszlopot,
ezzel is jelezve, hogy az itt dolgozók az
egykori diakonisszák áldozatos munkája örököseinek tartják magukat.
Ezt követően a nemzeti színű szalag
átvágásával birtokba vették a újabb
felújított épületet.
A rendezvényt a kötetlen beszélgetésre
alkalmas szeretetvendégség zárta.
Bényiné Bogáth Éva

Az istentisztelet Máté László, esperes
imádságával kezdődött.
A következőkben Steinbach József,
református püspök igehirdetését hallgathatták a jelenlévők. Prédikációjában
kiemelte milyen fontos a jótékonyság,
az adakozás, ezt alátámasztva bibliai
gondolatok sorát tárta a gyülekezet elé.
Az igehirdetés után Köntös László,
főjegyző imádságával adott hálát a mai
napért és az intézmény tíz éves áldásos
tevékenységéért.
Szemeti Ferenc, a helyi gyülekezet
lelkipásztora köszöntötte a meghívott
állami és egyházi vezetőket, valamint a
rendezvény valamennyi résztvevőjét.
Őt követően Balog Zoltán, az Emberi

beszélgetésben.
A teljesen lepusztult állapotban lévő
egykori református iskola épületének
visszaadásával kezdődött és sorolta a
projekteket, az elnyert támogatásokat, a
megvalósítás örömeit, buktatóit. Hálát
adott azért, hogy mindezt megvalósíthatták és most egy kis megpihenéssel
emlékezhetnek az elmúlt tíz évre. A
nyolc projekt összesen 340 millió forint
támogatásból és a hozzá kapcsolódó
önerőből valósult meg. A sikerek közt
nemcsak az épületek megépítését említette, hanem azt az odaadó munkáját is
amely a falak között végbe megy.
Ennek kiemelkedő elismeréseként beszélt arról, hogy az intézmény vezetője

Az előző két év jó gyakorlatához híven ajándéktárgyak gyűjtését szervezzük a faluban
Gyűjtünk olyan játékokat amelyeket a
MINDENKI KARÁCSONYA rendezvényen a kömldői gyerekeknek át tudunk adni, ezzel is hozzájárulva a karácsonyi készülődéshez.
Kérünk tehát mindenki, hogy feleslegessé vált játékokat, könyvet ajánlják
fel a kömlődi karácsony megszervezéséhez.
Adományokat a Könyvtárban,
A KUCKÓ vegyesboltban és a polgármesteri hivatalban lehet leadni.
Ezúton is köszönjük felajánlásaikat!
A MINDENKI KARÁCSONYA szervezői.

