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Új szó született egy új kezdeményezésnek köszönhetően Kömlődön. Történt
ugyanis, hogy a Perczel Mór utca lakói
közül egy család úgy gondolta mi lenne, ha az első adventi vasárnapon az
utca lakói összegyűlnének az egyik ház
előtt, az ott álló fácskát feldíszítenék és
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egy jót beszélgetnének, ismerkedve
egymással is, hiszen jó néhány új lakó
is beköltözött ide.
A gondolatot tettek követték és, mint
ilyenkor lenni szokott meghirdették az
eseményt, készülődtek és vasárnap délután várakozva figyelték eljönnek-e
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egyáltalán az emberek.
Hideg szél süvített végig az utcán miközben a szervezők várták a délután
négy órát, jönnek-e ilyen hidegben?
Nem kellett csalatkozni, hiszen egymás
után érkeztek az utcabeliek, sőt a szomszédos utca is képviseltette magát. Ki
kosárral, ki szatyorral, de üres kézzel
nem. Hamar meg is telt a két asztal
süteménnyel, forró teával, kávéval,
forralt borral. A kis fácskára is folyamatosan felkerültek az otthonról hozott
díszek. Nagyon jó beszélgetések alakultak, voltak akik régen nem látták
egymást, pedig egy utcában laknak.
A beszélgetéseknek, az együtt töltött
időnek az egyre hidegebbé váló levegő,
az erősödő szél és a sötétség vetett véget. Mindenesetre úgy váltak el egymástól a résztvevők, hogy milyen jó
kezdeményezés volt, milyen jó, hogy
együtt voltunk!
Köszönet az ötletgazdának és a szervezőknek, hogy egy ilyen meghitt kora
estét teremtettek a kis közösségnek.
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2019. január

lesz a Don folyónál történt magyar tragédia 76. évfordulóján

2019. január 11-én ( pénteken ) 17.00 órai kezdettel
Tekintettel arra, hogy 2019.01.01-én
technikai okok miatt Kömlőd község
területéről a hulladékszállítás nem
történt meg, pótlólag
2019. január 05-én szombaton a
hulladékok elszállítását elvégezzük.
Telefonon több ügyfél kereste meg
Ügyfélszolgálatunkat, akiknek azt az
információt adtuk, hogy keddi napon a
kuka mellé zsákban
kihelyezett hulladékot elszállítjuk.
Természetesen a szombati szállítási
nap mellett a többlethulladékot is öszszegyűjtjük.

A megemlékezés a kömlődi református templomban kezdődik,
majd néma gyertyagyújtással folytatódik a Hősök Parkjában lévő Doni Emlékműnél.

Minden emlékezni vágyó
kömlődi honfitársunkat
várjuk a
református
templomban!

Megértésüket köszönjük !

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ Közéleti és információ havilap * Lapalapító és kiadó Kömlőd Község Önkormányzata
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9. Felelős kiadó: Bogáth István polgármester
e-mail: polgarmester@komlod.hu telefeon: 06-34/470-512
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
A szerkesztőség csak névvel aláírt írásokat közöl, az alá nem írt írások a szerkesztőségi írások.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az olvasói leveleket rövidítve, szerkesztve közölje. Ezek nem minden esetben azonosak
a szerkesztőség véleményével. Anyagot, kéziratot nem őrzünk meg.
ISSN: 2062-641X

Újabb pályázati sikerről tudunk beszámolni. Még áprilisban nyújtottuk be azt
a pályázatot, amely a Béke utca és a
Pázmándy utca teljes aszfaltozását célozta meg.
Pályázatunkat az első körben tartaléklistára helyezték, azonban október végén egy újabb körös elbírálás után
nyertesnek hirdették ki.
A pályázati forrás a felújításhoz
14.926.409 Ft, amelyhez az önkormányzat 2.634.072 Ft saját erőt tesz
hozzá és ennek köszönhetően megújulhat a Béke utca teljes hosszában, a
Pázmándy utca teljes hosszában, valamint a Petőfi utca elmaradt szakasza.
Az tudni kell, hogy a maximálisan
megpályázható összeg 15 MFt.
Időközben megérkezett a támogatói
okirat, valamint számlánkra került
pénzösszeg is. Ezáltal semmi akadálya
nincs, hogy a régen várt felújítás a nyár
elején megvalósulhasson.
Köszönjük a támogató Belügyminiszté-

riumnak ezt a szép karácsonyi ajándékot. Biztosan jól tudjuk hasznosítani.
Ezzel a felújítással persze nemcsak az
érintett utcák lakói járnak jól, hanem az

egész falu is, hiszen a komfortérzet
növekedni fog. Minden bizonnyal a
telkek értéke is növekedni fog a beruházás megvalósulása után.
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A karácsony a családok ünnepe, de a
szereteté is. Mint az elmúl években,
úgy idén is szeretettel várta az önkormányzat, a helyi Vöröskereszt és a
Nyugdíjas Klub asszonyai a falu lakóit,
a gyerekeket, szüleiket egy kis közös
ünneplésre. A Művelődési ház zsúfolásig megtelt az izgatott gyerekekkel,
szüleikkel. Bogáth István polgármester
köszöntője után elhelyezte a lámpásban
égő Szeretetlángot az asztalon azzal,
hogy ez a láng, a betlehemi Szeretetláng Jézus Krisztus születésének helyéről indult Európába. A Születés Templomában égő örökmécsesről származó
lángot repülővel jutatták el Bécsbe,
ahol felvidéki cserkészek vették át és
hozták el Magyarországra. A lángot a
község nevében Bogáth István polgármester a héregi Szeretetláng átadási
ünnepségen vette át, őrizte lángját erre
a kömlődi ünnepségre. Ez a láng szimbólum, mely a karácsony üzenetét a
békét és a szeretetet jelképezi. A láng
először 2008-ban melegíthette az otthonokat hazánkban, Kömlődön a második
alkalom, hogy fényével emelte az ünnep hangulatát, meghittségét.
A Kincses színház bohócai, bűvésze
mozgatta meg a vállalkozó, színpadra
készségesen felmenő gyerekeket a pro-

Megható találkozón vehettem
részt december 18-án.
Az oroszlányi ipari parkban
működő BorgWagner Kft.
dolgozói adománygyűjtést
szerveztek Koczka Szabika
gyógyulása elősegítése érdekében.
Ezen a napon adták át az
édesapának az összegyűjtött
pénzt. Összeszorult a szívem
amikor az átadás megtörtént,
hiszen tudom azt, hogy a
család számára ismeretlen
emberek ilyen nagy szeretettel vették vállukra ezt a terhet
és gondoltak a kicsi gyermekre! Az összegyűjtött
mintegy 200.000 forintot
Koczka Imre vehette át a
gyár dolgozóinak képviselőitől.
Ezúton is gyógyulást kívánunk a kisfiúnak! Továbbra is nyitott az önkormányzat által biztosított bankszámla.
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dukcióikkal.
Persze az karácsonyi előtti várakozás
legizgalmasabb része az volt, amikor
sor került az ajándékok választására,
amelyet a falu, a Vöröskereszt és a
Nyugdíjas Klub gyűjtött össze, hogy
sok-sok helyi kisgyereknek okozzanak
ezáltal örömteli ünnepeket. Nem maradhatott el a finom sütemények kóstolása sem, melyet a Nyugdíjas klub aszszonyai sütöttek kedveskedve ezzel a
gyerekeknek.

OTP 11740061-15386256-0440000
A közlemény rovatba kérjük beírni:
KOCZKA SZABOLCS
GYÓGYULÁSA
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A szülők vendéglátása sem maradhatott
el ez évben sem. Sajnos az esős időjárás miatt most behúzódtak a házba, de
így is nagyon ízletes, finom volt a gőzölgő forralt bor, a finom meleg tea.
Mód volt ajándékok beszerzésére is,
hiszen az óvó nénik ügyes keze munkáinak köszönhetően szebbnél-szebb,
ötletes karácsonyi kincseket lehetett
megvásárolni, a bevétel az óvoda működését segítette.

Megérkezett a szociális tűzifa pályázatból vásárolt újabb tűzifa szállítmány.
Még hozzá lehet jutni a rászorultaknak.
A képviselő-testület felemelte az
igényjogosultsági határokat.
Tehát magasabb egy főre eső jövedelem mellett is esély van arra, hogy
hozzá lehet jutni kettő köbméter tűzifához.
Várjuk tehát az újabb igényléseket,
melyeket a polgármesteri hivatalba
kell benyújtani. Itt a munkatársak
minden kellő információt megadnak
az érdeklődőknek.
A szükséges dokumentumok benyújtása után a kérelmeket minden esetben a Szociális és Humán bizottság
tárgyalja és bírálja el!
Bogáth István polgármester
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Elérkeztünk a 2018. év utolsó hónapjához! Bizton állíthatjuk, hogy ez az
időszak az esztendő legszebbike. A
várakozás, készülődés, ajándékozás, a
családi együttlétek bensőséges, meghitt
pillanatai csak a decemberi napokban a
legemlékezetesebbek.
A nagyszakállú idén is ellátogatott
hozzánk. Igaz, nem szánon (mert sajnos hó megint nem volt), de Kiss Józsi
bácsi lovas kocsiján ismét megtalált
bennünket (vagy a gyerekek őt?) a rendezvénytéren. Minden kisgyerek megilletődve állt a Mikulás előtt (még azok
is, akik tudják, hogy „a Mikulás valójában nincs is, csak valaki beöltözik”),
és mondták a verseket, énekelték az
énekeket, hiszen ezért szaloncukrot
kaptak. Amikor már minden vers és
ének elhangzott, a télapó minden kis-

gyereknek néhány finomságot rejtő
csomagot adott ( A csomag tartalmának
anyagi vonzatát a Kömlődi Önkormányzat fedezte ). Idén még az óvodába is visszajött velünk…mindkét csoportot a lovas kocsin kísérte vissza,
majd egy kis időre a csoportszobákba
is beült megpihenni, felmelegedni.
Amíg pihent, a gyerekek versekkel,
énekekkel, rajzokkal kedveskedtek
neki. Köszönjük Cseh Sándornak , aki
szívesen belebújt a Mikulás szerepébe.
Természetesen idén is kaptunk meghívást a szomszédos intézetbe, ahol egy
jó hangulatú zenés darabot láthattunk.
Köszönjük az élményt.
Ettől kezdve a karácsonyi készülődésé volt a főszerep. Az óvodát karácsonyi díszbe öltöztettük az ablaktól az
utolsó szegletig. Előkerültek az adventi
koszorúk, az aprócska ajándékot rejtő
adventi naptárak. Sok szó esett a családokról, a szeretetről, kis Jézusról…
mindenről, ami karácsonyról szól. Minden nap karácsonyi énekektől volt hangos az óvoda, és tanultunk szép verse-
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ket is. El kezdtük készíteni az ajándékokat is. Luca napján délelőtt boszorkányos dolgokat csináltunk az oviban:
sok szép boszorkánysapka, lucaszéke
és fekete macska készült. Idén is szép
számmal jöttünk össze a Luca napi
barkácsolós délutánunkon, ahol sok

ötletes díszt, üdvözlőlapot lehetett készíteni.
Karácsony napján mindkét csoportban csillogó karácsonyfa várta a gyerekeket. Az ünneplő ruhás lurkók megilletődve álltak a fa előtt. A reggeli után
átsétáltunk a templomba. A dadusnénik
kicsit később jöttek utánunk, mert ők
tették a fák alá az ajándékokat. A
templomban mesét hallgattunk Jézus
születéséről, énekeltünk,
verseket
mondtunk. Az óvodába visszatérve
hatalmas örömmel vették birtokba a
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gyerekek a sok szép új játékot, amiket
a szüreti bálon összegyűjtött pénzből
vásároltunk. Ebéd után nem a megszokott napirendi pontunk következett – a
pihenés, hanem még egy sétát tettünk a
kultúrterembe, ahol a Dadi Református
Általános Iskola tanulói egy csodálatos
karácsonyi mesét báboztak el nekünk.
Visszatérve az óvodába ismét a játéké
volt a főszerep, egészen négy óráig,
amikor is településünk polgármestere
és képviselő testülete valamint a szülők körében, az udvaron előzőleg felállított fenyőfát, a családok által hozott
díszekkel, énekek és versek kíséretében
feldíszítettük, majd minden kisgyerek
átadta a saját készítésű ajándékát a szüleiknek. A karácsonyfa alatt mindenki
jóízűen fogyasztotta el a gyerekkezek
által készített mézeskalácsot és kókuszgolyót.
Még egy említésre méltó esemény
volt ezen a napon délelőtt : két óvónéni
eljuttatta a Koczka-családnak azt a
lezárt dobozt, melyet az óvoda öltözőjébe helyeztek ki novemberben, a család megsegítésére. Reméljük, az így
összegyűlt pénz is segített a család
helyzetén, Szabolcska gyógyulásának
érdekében.
Kömlőd minden lakójának boldog új
esztendőt kíván:
a Kömlődi
Gézengúz Napközi Otthonos Óvoda

