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Izgatott morajlás fogadta mindazokat,
akik elfogadták december 22-én pénteken az önkormányzat meghívását a
Mindenki Karácsonyára. A Művelődési
Ház termében csodás fényében pompázott a feldíszített karácsonyfa, a széksorok megteltek a várakozó gyerekekkel és szüleikkel.
Bogáth István polgármester köszöntötte
a megjelent családokat, és kívánt boldog, áldott ünnepeket. Azt kívánta,
hogy minden családban legyen béke,
szeretet, mint ahogy a mécsesben pislákoló szeretet lángja is jelképezte. Ezt a
lángot repülővel hozták Magyarországra Betlehemből és mintegy szeretetláncolatot adták egymásnak a települések.
Így eljutott Kömlődre is, és végig ott
égett a rendezvény alatt, mintegy néma
felkiáltó jel, hogy a békesség mennyire
fontos mindenütt a Földön.
Károly Szilveszter csodálatosan furulyázta el az ismert karácsonyi dalokat.
Majd egy nagyon kedves kis bábjáték
következett Brémai muzsikos címmel.
A bábelőadást mintha a felnőttek jobban élvezték volna, talán a gyerekek
figyelme
már
a
következő
„műsorszámra” az ajándékválasztásra
terelődött. A bábszínházi előadás befejezése után megindultak először az 1
méter alattiak, majd a nagyobbak is,
hogy a jótékonyságból összegyűjtött
sok-sok játékból kiválasszák a legkedvesebbet számukra, melyek hosszú
asztalokon sorakoztak az előtérben. A
helyi vöröskereszt és a nyugdíjas klub
asszonyai még nagyon finom házi készítésű süteménnyel is kedveskedtek, s
tették emlékezetesebbé a karácsonyváró műsort. A felnőttek kedves karácsonyi háttérzene mellett megízlelhették az
üstben gőzölgő forralt bort, mely szintén jótékony adakozásból kerülhetett az
ünnepi „asztalra”. Mindazok, akik nem
szerettek volna borozni, felmelegíthették magukat a szintén finomra sikerült
teával is. Remélhetőleg minden kicsi és
felnőtt melegséggel a szívében tért haza
és gondolt erre a kedves gesztusra, melyet évről-évre ajándékba ad az önkormányzat a helyieknek.
Külön öröm volt a sok szék kézműves
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ajándékból vásárolni, melyet az óvoda
dolgozói és a szülői munkaközösség
tagjai készítettek.

Idén is megrendezésre
kerül a hagyományos
kömlődi bormustra.
Január 13-án szombaton délután 16.00 órától kóstolhatják a helyi bortermelők borait.
A bormustrát azért
rendezik, hogy neves
szakemberek segíthessenek abban, mit is
kell még tenni a borral, hogy az még jobb,
még ízletesebb legyen?
Horváth Mihály tatai
hegybíró szakértelmével segít mindenkinek, aki elhozza borát a kultúrházban
rendezett bemutatóra.
•
Minden bortermelő korlátlan
számú mintát hozhat.
•
Mintánként kettő hét decis zöld
színű palack leadása.
•
1500 Ft nevezési díj befizetése,
mely vacsorát is tartalmaz a
rendezvény jellegének megfele-

2018. Január

Az így keletkezett bevétel az óvodai
fejlesztési céljait szolgálja.
Varga Katalin

A Don folyó mentén elesett hősökre emlékezünk 2018. január 12-én,
pénteken 16.30 -kor
Hidegek az éjszakák és barátságtalanul
szelesek, hűvösek a nappalok is. Bár
nem sok jót ígér a meteorológiai szolgálat többsége fehér karácsonyt illetően az év végi ünnepekre, de az időjárás
olyan, mint az időjárás… bármikor
változhat a megjósolthoz képest.
Az útviszonyok állapota is hasonló;
egyik száz méteren még száraz az út,
de történhet páralecsapódás, jegesedés,
ami veszélyessé teszi a közlekedést
autósnak, gyalogosnak egyaránt.

•
•

lő mennyiségben és minőségben.
Vendég is hozható.
A jelentkezést és a nevezési
díjat január 09-ig kell eljuttatni.

Jelentkezni lehet: Bogáth István
06-30/6043-188
Czuppon Imre
06-20/5870-797
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A megemlékezés a református templomban kezdődik, majd
gyertyagyújtással folytatódik a Hősök parkjában.
Mindenkit szeretettel várunk a megemlékezésre!

Igen fontos, hogy a falun belül is odafigyeljünk az ingatlanjaink előtti jegesedés mentesítésre, a hó eltakarítására,
hiszen a lakosság feladata, hogy portáik előtt a biztonságos gyalogosközlekedés feltételei meglegyenek, hogy az ott
közlekedők testi épségét ne veszélyeztessük.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben beköszönt az igazi tél, a havazás, vagy
akár a reggeli fagyok által okozott jegesedés, szíveskedjenek fokozottan
figyelni, hogy a járdák le legyenek
söpörve, hogy a jeges szakaszok fel
legyenek szórva.
Balesetmentes
közlekedést
mindannyiuknak!

Értesítjük a mozogni vágyó kömlődi lakosokat, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, időseket, hogy a közös tornázási lehetőség, ami egyáltalán nem megerőltető, inkább
átmozgató, felfrissítő – 2018. január 11-étől, csütörtöktől - ismét igénybe vehető.
A közös testedzésre lelehetőség nyílik minden hétfőn és csütörtökön 17-18 óráig.
A mozgás már egy jó út az egészséges életmód felé és soha nem késő elkezdeni.
Jó társaságban kellemesen és gyorsan telik az idő!
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Ismét, immáron sokadszor sikeres pályázat elnyeréséről értesítették az Önkormányzatot. Az előzményhez tartozik, hogy szorgos, intenzív pályázatírás
folyik a hivatalban, minden lehetőséget
kihasználva.
Mint köztudott a ravatalozó épülete –
szintén részben pályázati forrásból –
felújításra kerül, s a végeredményként
adottak lesznek a feltételek, hogy a
hozzátartozók méltóképpen búcsúzhassanak elhunyt szeretteiktől.
Ismeretes, hogy a ravatalozóhoz vezető
út és a ravatalozó környékén is nagyon
mostoha körülmények uralkodnak az
útviszonyok tekintetében. A mostani,
vissza nem térítendő 1.597.534,- forintos pályázati pénzből az önkormányzat
szeretne ezeken az állapotokon javítani
és le térköveztetni a területet, ezzel

befejezve a ravatalozó és környékének
felújítását.

Varga Katalin
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A december a családokban a várakozás, a meghittség, a szeretet és a békesség időszaka. Nincs ez másképpen az
óvodákban sem! Ilyenkor sok olyan
program, tevékenység várja a gyerekeket és szüleiket, mellyel ezt az ünnepet
még bensőségesebbé, meghittebbé lehet varázsolni.
A mi kis Óvodánk kollektívája is arra
törekedett egész hónapban, hogy a gyerekeknek és szüleiknek, (valamint nem
utolsó sorban magunknak is) sok szeretetteljes pillanatot varázsoljon. Sokat
beszélgettünk a hónap ünnepeiről, az
Advent és a Karácsony jelentéséről,
szimbólumairól, az ünnepi készülődésről, a családról.
A legelső és legkedvesebb programunk, egy volt óvodásunk – Károly
Szilveszter - kis hangversenye volt, aki
ismert téli dalokat furulyázott el ne-

ves szó után mindenki megkapta az
ajándékát. Az óvodába már a Mikulás
társaságában mentünk vissza a lovas
kocsival. Ebéd előtt mi, óvó nénik egy
kis mesejátékot báboztunk el a gyerekeknek, melynek címe A Télapó kesztyűje. Másnap a szomszédos Intézetbe
voltunk hivatalosak egy vidám színdarabra, ahol szintén a Mikulásé és két
Krampuszáé volt a főszerep.
Alig múlt el Mikulás, mi - Gézengúzfelnőttek - már a Karácsonyon gondolkodtunk. Egy hétvégi napon felkerekedtünk, és elmentünk ajándékot vásárolni. Egy budaörsi nagy áruházban
kötöttünk ki, ahol sok szép ajándékot
vettünk az e-hulladékból és felajánlásokból összegyűlt pénzből. Az autó
csomagtartója dugig volt játékokkal,
úgy hogy még az ölünkben is tartottunk
néhány dobozt! Nagyon jó érzés volt

künk. Láthattunk még néhány népi
furulyát és sípot is, melyeket Szilveszter meg is szólaltatott.
A hónap első meglepetése a Mikulás
volt. A nevezetes napot lázas ajándékkészítés és szervezés előzte meg az óvó
nénik és dadus nénik részéről. December 6-án, reggeli után aztán felkerekedtünk, hogy egy kis sétát tegyünk a környéken. Éppen a rendezvény téren jártunk, amikor egyszer csak egy lovas
kocsit pillantottunk meg közeledni. A
kocsin a Mikulás ült segédjével, a
Krampusszal! Volt nagy öröm, amikor
megállt előttünk! Télapós dalokkal
köszöntöttük őt, majd néhány intő
(mert a Mikulás mindent lát! ) és ked-

ennyi csodálatos játékkal hazatérni!
Következő állomásunk a Luca nap volt.
Aznap délelőtt a gyerekekkel sok
„boszorkányos” dologról beszélgettünk. Kiszámoltuk, hogy innen már
csak 11 nap és Karácsony! Boszorkány sapkát, fekete macska bábot barkácsoltunk. Délután Luca napi szöszmötölőt szerveztünk, ahol a szülőkkel
és a gyerekekkel együtt készítettünk
karácsonyi díszeket.
Másnap a „védőnénink” karácsonyi
meséjét hallgathattuk meg A fenyő
legendája címmel. A csodaszép képek,
és a mese mindenkit megragadott. A
mesében szereplő kismadarat minden
kisgyerek elkészíthette Erzsike néni

A karácsony esti istentisztelet mintegy
140 résztvevője is megcsodálhatta a
református templomban.
Őrizzük tovább a lángot szívünkben a
következő karácsonyig.

Kömlődre is elhozták a BÉKELÁNGOT.
Ez az egyszerű hír is bizony sok melegséget hozhat a szívekbe ha végiggondolják jelentését.
Több évtizedes kezdeményezésbe kapcsolódott be a település, melynek során
nem csak a szívekben, de valóságban is
megjelenhetett Kömlődön a Betlehemben meggyújtott békeláng.
2017 december 16-án a Betlehemben a
Születés Templomában gyújtják meg a
valóságos lángot amelyet cserkész csapatok segítségével juttatnak el minden
országba. Az osztrák légitársaság szállította a lángot Bécsbe, ahonnan felvi-

déki cserkészek hozták Magyarországra. Így jutott el Héregre is a láng ahol
nagyon lélekemelő ünnepség keretében
lett meggyújtva az a láng amely végül
Kömlődre is elérkezett.
Számos önkormányzati vezető, egyesület vezető vett részt az ünnepségen,
ahol egymás után meggyújtották azokat
az eszközöket amelyekkel a láng tovább szállítható volt.
A kömlődi láng egy viharlámpában
tette meg az utat településünkig.
A karácsonyi ünnepkörben felfénylett
a lángja az utolsó képviselő-testületi
ülésen, látható és érezhető volt a mindenki karácsonyán a kultúrházban.

Egy magát megnevezni nem kívánó
kömlődi honfitársunk jelentős menynyiségű könyvet adományozott a településnek. A könyvek további sorsáról
egyenlőre nem született végleges
döntés. Annyi azonban biztos, hogy
jelentős része az új helyre költöző
községi könyvtárat fogja gyarapítani.
Hála és köszönet a nagylelkű adományozónak!
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segítségével.
Elérkezett a várva várt ünnep – a Karácsony! Ezen a napon mindenki ünneplő
ruhában jött óvodába. Az asztalokat is
összetoltuk, hogy mindannyian egy
asztalnál ülve tudjunk reggelizni, ebédelni. Karácsonyi dalokat hallgattunk
reggeli alatt, majd ezután felöltöztünk,
és átsétáltunk a templomba, ahol
Szemeti Feri bácsi és Bényiné Bogáth
Éva közreműködésével a gyerekek által
ismert és szeretett énekeket énekeltünk,
elmondtuk az alkalomra tanult verseinket, majd visszasétáltunk az óvodába.
Ekkorra megérkezett a Jézuska. Volt
nagy meglepetés és öröm!! Lázasan
bontogatta minden kisgyerek a csomagokat és egész délelőtt a sok új játékkal
játszottunk. Ebéd után elköszöntünk
egymástól, mert bezárt az óvoda a
karácsonyi ünnepekre, és csak az új
évben, 2018. január 2-án találkozunk
mindenkivel ismét! A gyerekek, az
óvónénik és dadus nénik által készített
kis ajándékkal és üdvözlő lappal mentek haza délután.
Ez az ünnepi programsorozat nagyon jó
alkalom arra, hogy összekovácsolja a
közösséget, gyerekeket és felnőtteket
egyaránt! A várakozás és az ajándékozás olyan bensőséges és meghitt pillanatokat ad, mely mindenki számára
szívet melengető. Mi - az óvoda kis
kollektívája - is sok kellemes időt
töltöttünk el egymással: az ajándékok
megvásárlása is felért egy közös kirándulással, a már-már hagyománnyá vált
Adventi kirándulás szintén kellemes
emlékeket hagyott bennünk, és mi is
megajándékozzuk egymást minden
évben, és az évzáró „utolsó vacsora” is
elmaradhatatlan!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani,
fenntartónknak, a szülőknek, a falu
lakosságának több programunkban való
aktív közreműködésért. ( Pl: az elektronikai hulladékokért, az azt összegyűjtő
segítő kezekért, aminek köszönhetően
ilyen gazdag karácsonyunk lehetett. )
Külön köszönet illeti azt a két kömlődi
lakost , akik 10 -10 ezer forinttal járultak hozzá a karácsonyi ajándékok vásárlásához!
Köszönjük , és
Mindenkinek egészségben gazdag,
békés, Boldog Új Évet kívánunk!
A Kömlődi Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda dolgozói

