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Nem nagy, de a miénk lehetne egy
tőmondatban összefoglalni a kömlődi
jégpálya legfőbb jellemzőit.
Ami azonban ennél sokkal fontosabb
az, hogy a két jeges hétvégén többen is
meglátogatták a létesítményt. Sok kisgyerek tette meg itt az első lépéseket,
jobban mondva az első csúszásokat.
Volt aki most kapta meg élete első korcsolyáját és a kölmődi jégpálya biztonságos felülete adta hozzá a területet.
A jeges partin volt minden, ami a nagyokon szokott lenni. Forró tea, a felnőtteknek forralt bor. Játékos vetélkedők sora, sőt jéghoki is, jobban mondva
jégseprűzés. A korongot labda, az ütőt
pedig a seprű helyettesítette.
Volt ott zene, jégdiszkó és kívánságműsor is. Kami, a DJ. kitett magáért. Nem
okozott gondot a naplemente sem, mert
a szervezők reflektorokkal világították
meg az „arénát”. A szervezőknek hála a
jég minősége is jó volt, persze ehhez az
kellet, hogy késő estig locsolják a jég
felületét, így hizlalva a pályát.
Hála és köszönet illeti a szervezőket
amiért kitalálták és megvalósították a
kömlődi gyerekek számára a mi kis
jégpályánkat.
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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

A nagy hidegek beállta előtt a szociális tűzifa segélyek kiadására a bizottsági döntések hiányában még nem
kerülhetett sor, ezért Bogáth István
polgármester számba vetette az esetlegesen azonnali segítségre szorulók
névsorát.
Megnyugtató, hogy akikre gondoltunk
közülük nem mindenki szorul segítségre, mert van tüzelőjük, vagy gázzal
fűtenek.

Gyors helyszíni családlátogatás alapján megállapításra került, hogy sajnos
vannak olyanok, akik a nagy hideget
megfelelő mennyiségű tüzelő nélkül
várják. Ezért a rendkívüli hideg időjárásra való tekintettel tűzifa gyorssegély kiosztására került sor.
A már megérkezett szociális tűzifából
kisebb mennyiséget az önkormányzat
két családnak helyszínre szállítatott. A
fa összevágásában és kiszállításában
közhasznú munkásaink működtek
közre.
Reméljük ez a gyors segítség jókor
érkezik és a végleges megoldásig
megnyugtatóan rendezi a kialakult
helyzetet.

Emlékeztünk 1943. január 12-re és azt
követő napokra, hetekre. Emlékeztünk
azokra a kömlődiekre akik ebben az
időszakban mérhetetlen szenvedésen
mentek keresztül. Emlékeztünk azokra
az elesett hősökre, aki messze idegenben adták életüket a harcmezőn.
A kömlődi református templom volt az
a hely ahonnan még utoljára búcsút
intettek családjaiknak, szeretteiknek
azok a kömlődi hősök akiknek csak az
odaút volt megírva.

künk, ma élő nemzedéknek kötelességünk, hogy megőrizzük azoknak az
emlékét, akik a legdrágábbat az életüket adták a hazáért.
Mi, kömlődiek ne felejtsük el a
kömlődi hősöket, kötelességünk emlékezni rájuk.
Molnár Szabolcs, zenetanár, zászlós a
következőkben egykori katona dalok
eléneklésével emlékezett a 74 évvel
ezelőtti eseményekre.
A SZÓZAT eléneklése után az ünnep-
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Mai emlékezők ezért kezdjük a megemlékezést minden év január 12-én a
templom falai közt.
A HIMNUSZ közös eléneklése után
Szemeti Ferenc, tábori lelkész, ezredes
emlékezett az egykori időkre. Felelevenítette az ottani nehézségeket, gyötrelmeket. Emlékezett a magyar katonára,
aki a mérhetetlen túlerővel szemben is
hősiesen harcolt. Elmondta azt is, hogy
hosszú évtizedeken keresztül nem emlékezhettünk nemzetünk hőseire. Ne-

lők átvonultak a Hősök Parkjába, ahol
mécsest gyújtottak a doni emlékmű
talapzatán.
Tihanyi Ádám zenész, őrmester trombitán eljátszotta a Magyar Takarodó
dallamait.
Bogáth István polgármester megköszönte minden emlékezőnek, hogy ezen
az estén eljöttek és együtt lehettek. Az
emlékműre vésett bibliai idézettel köszönt el a megjelentektől.
„Az igaznak emlékezete áldott”

A gyerekek és az óvoda kollektívája.
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Nagyon-nagyon hideg van, amit mindenki érzékel, ha kint jár a szabadban,
de akkor is, ha a lakásban marad, hiszen egyre nagyobb gondot okoz az
otthonok felfűtése, egyre több tüzelőre
van szükség, hogy ezt a rettenetes hideget valamelyest elviselhetővé tegyük a
meleg szobában.
Ahhoz viszont hogy meleg legyen az
otthonokban igencsak fel kell tekerni a
gázt, meg kell rakni a kályhát.
Ebben segít a rászoruló családoknak az
önkormányzat, hiszen 39 m3 tűzifa
vásárlására nyert el pályázatot. Ugyan
az igénylések szép számmal érkeznek a
Hivatalba, - eddig 33-an sikeresen pályáztak - annak elbírálása közben megkezdték a fák kihordását a közmunkások traktorral, vagy utánfutóval. A rászorulók folyamatosan kapják meg a
jelenleg kincset érő mintegy 2 m3 tüzelőt, ami most minden pénznél többet ér,
hiszen ebben a fogcsikorgató hidegben
szükség van a kályha melegére.
A nagy érdeklődésnek köszönhetően a
pályázati mennyiség elfogyott.
Az önkormányzat képviselő-testülete
úgy döntött, hogy saját erő bevonásával
újabb 20 köbméter füzifát vásárolt.
Ennek első adagja is elfogyott már.
Amint megérkezik az újabb szállítmány
a pályázó és nyertes családoknak folytatják a kiszállítást is.
Ezt a pályázatot a Kormány 2013-tól
biztosítja, Kömlődön az új képviselőtestület működése, 2015-óta élnek a
lehetőséggel.
Íme egy újabb sikeres pályázat, „csak”
el kellett készíteni….
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December, az év utolsó hónapja. Ez,
talán az egyik legszebb időszaka az
évnek, melyet gyermek és felnőtt egyaránt a legjobban vár.
Óvodánkban már november utolsó hetében elkezdődött a lázas készülődés:
előkészítettük, a téli dekorációt, újakat
készítettünk, az utcafronti ablakot is
feldíszítettük, összeállítottuk kedvenc
kandallónkat, kidekoráltuk az öltözőt,
termeket, a bejárati ajtó köré girland
került, és a kapu melletti kis házat is
ünnepi díszbe öltöztettük. Majd a gyerekek ajándékán ötleteltünk. A várakozás időszakában sokat beszélgettünk
arról, hogy a családok hogyan készülődnek otthon, mi a jelentése az Adventnek, az ünnepeknek.

Teljesen érhetetlen és felháborító jelenség ütötte fel a fejét a gyermekétkeztetés kapcsán. Kömlődön az óvodában és
az iskolában is minden gyermek ingyenesen veheti igénybe az étkezést.
Vannak akinek a Magyar Állam, vannak akiknek Kömlőd Község Önkor-

mányzata biztosítja az ingyenes lehetőséget.
Ennek egyetlen feltétele van, hogy a
szülő időben bejelentse, hogy gyermeke nem megy iskolába vagy óvodába.
Ekkor a megbízottak kiveszik a gyermeket azokra a napokra a létszámból.
Magyarul, nem főzik meg az igénybe
nem vett adagokat.
Persze a lehetséges az, hogy hazavigyék az ebédet. Azonban az nem lehetséges, hogy ha nem jön a gyerek el
sem viszik az ételt.
Azokban az esetekben amikor a szülő
elmulasztja kötelezettségét az önkormányzat ki fogja számlázni az étkezés
költségét és gondoskodik arról, hogy az
be is legyen fizetve.
Azzal, hogy ingyenes az étkezés nem
azt jelenti, hogy a kukának főzzenek.
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Hamarosan megérkezett az első várva
várt alkalom: a Mikulás! Lázasan készülődött minden kisgyerek: verseket
tanultunk, énekeltünk, rajzoltunk, festettünk mikulás csizmákat, zsákokat, és
aki tudta, lerajzolta, hogy mit szeretne
kapni a Mikulástól. A Mikulás-várás
alatt beszélgettünk arról, hogy honnan
ered ennek a szeretett személynek a
története, ki is volt ő valójában. A nagy
napon minden kisgyermek izgatottan
érkezett az óvodába. Reggeli után nem
sokára meg is érkezett a várva várt
Mikulás! Az öröm, és a csodálkozás
átjárta csöpp óvodánk minden szegletét, daloktól és versektől lett hangos a
terem. A csillogó szemek még fényesebbek lettek, amikor a Mikulás zsákjából előkerültek a csomagok.
Ezúton szeretnénk megköszönni Kömlőd Község Önkormányzatának valamint Divos Ágost Képviselő Úrnak,
hogy általuk a Mikulás, no és persze a
krampusza, jó nagy puttonnyal érkezett
óvodánkba, így szerezve örömet a gyerekeknek!
Aztán elérkezett Luca nap! Ezen a napon felidéztük a Luca napi szokásat és
kiszámoltuk, hogy még 11 nap és itt a
Karácsony! De hogy egy kis ízelítőt is
kapjanak a népszokásokból, ezért Luca
napi gombócot készítettünk: a gyerekek meggyúrták a tésztát, és segítettek
megtölteni lekvárral. A dadusnénik
kifőzték, megszórták fahéjas porcukorral, és ebéd után meg is ettük a gombócokat! Készítettünk még boszorkány
sapkát, és fekete macska újbábbal térhettek haza a gyerekek a nap végén!
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Hagyományteremtő szándékkal meghívtuk óvodánkba a Kömlődi Nyugdíjas Klub néhány kedves tagját, egy
közös mézeskalács sütésre. Miközben
gyúrtuk, nyújtottuk szaggattuk, díszítettük a tésztát, a helyi asszonyok meséltek a régmúlt Karácsonyáról, a gyermekkorukról, az akkori szokásokról.
Köszönjük Androvity Józsefné, Kati
néninek, Held Mártonné, Ibolya néninek, Hezler Lászlóné, Éva néninek,
Kulcsárné Marika néninek az együtt
töltött gyönyörű délelőttöt.
Másnap elérkezett a várva várt nap: az
Ovikarácsony. Reggel meggyújtottuk a
negyedik adventi mécsest, majd a reggeli után áhítattal ültünk le a kis karácsonyfánk alá. Énekeltünk, verselgettünk és közben angyalszárnyak suhogására lettünk figyelmesek. Csengettyűszó jelezte, hogy itt jártak. Ekkor nagy
meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a cso-

Engedélyezési szakaszba lépett annak a
beruházásnak a megvalósítása, melynek
során Kömlőd külterületén két naperőmű telep épülne meg.
Erről tájékoztatta a képviselő-testületet
Kőrös Gábor napenergetikai üzletág
vezető a VPP Energy Zrt. Részéről.
Felvázolta, hogy az egyik naperőműtelepek a Kövecses-hegy környékére tervezik a másikat pedig az ún. pedagógusföldek területére.
Természetesen elhangzott a kérdés miért jó ez Kömlődnek?
Válaszában elmondta, hogy az első
projekt, mely magánterületen valósulna
meg a következő előnyöket hozná a
településnek.
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portszobák ajtaja elé sok játékkal telt
kosár került! Az öröm leírhatatlan volt!
A gyerekek lázasan bontogatták a játékokat. A csoportszobák közötti ajtót
kinyitottuk, hogy át tudjanak menni a
másik csoportba, kipróbálni egymás
ajándékait.
Hálás szívvel köszönjük óvodásaink
szüleinek valamint Csonka Alexandra
Képviselő Asszonynak, Borbély Ferenc
Képviselő Úrnak, Hastó Zoltán Képviselő Úrnak, hogy ezen a karácsonyon
az Ő nagylelkű felajánlásaikkal még
több játék, sportszer kerülhetett a fa
alá.
Pintér Sándorné

Első ütem:
Megközelítési út rendbetétele
Iparűzési adó bevétel
Munkahely a kivitelezési fázisban
Munkahely az üzemeltetési fázisban.
A második ütem:
Iparűzési adó bevétel
Munkahely a kivitelezési fázisban
Munkahely az üzemeltetési fázisban.
Területalapú bérleti díj
A képviselő-testületi ülésen számos
más kérdés is felmerült, melyekre a
beruházó válaszai rendben valónak tűnnek. Mindenesetre a testület a jó együttműködés reményében bátorítja a beruházás megvalósítását.

