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2020. JANUÁR 12-ÉN ( VASÁRNAP )
17.00 ÓRAI KEZDETTEL
17.00 EMLÉKEZÉS A REFORMÁTUS
TEMPLOMBAN ezt követően
NÉMA GYERTYAGYÚJTÁS A
HŐSÖK PARKJÁBAN
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Ez a Betlehem kicsi, nem hivalkodó, de a szeretet,
ami által létrejött leírhatatlan.
Kömlődön még soha nem volt hasonló. Van úgy,
hogy „fontosabb” dolgokra van szükség, fontosabb
dolgokra kell a pénz. Sok település profi fafaragókkal készítteti el ezt a jelképet, hogy nagy és monumentális legyen. A gesztus nem ezen múlik, az
értéke nem ebben mérendő.
Kömlődön azért szerették volna mégis, hogy legyen a falunak is betleheme, így a mindig lelkes
nyugdíjas klub tagjai gondoltak egy nagyot... Az
egyik nagypapa szétszerelte az unokájának a már
használaton kívüli csúszdás házikóját, az lett az
"istálló", aztán dolgos kezek kukoricakóróval körbefonták, majd fenyőágakkal díszítették. Végül
pedig "elkészült" egészen egyedien, de hatalmas
lelkesedéssel és szeretettel József, Mária és került
az ódon bölcsőbe kis Jézus is. . Bárány is kerekedett valahonnan gyapjúból. Most csak ennyi a
"szereplője" ennek pici "istállónak" az egyedi Betlehemnek, de jelkép, és ez a fontos. Minden arra
járó megállhat a napi rohanásban kicsit elcsendesedve, megcsodálhatja, elgondolkodhat a gyertya
lángja mellett a születésen, a megváltón, az életen
az ünnep fényeiben. Nem az a fontos, hogy valaminek mennyi a „forintosított” értéke, a fontos, a példamutató összefogás, a hatalmas odaadás, a kreativitás, a dolgos kezek szeretettel végzett munkája,
mert így születnek a csodák!
Varga Katalin

Minden emlékezni vágyót
szeretettel hívnak a szervezők
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A hagyományokhoz híven került megrendezésre a Mindenki Karácsonya
ünnepi rendezvény karácsony előtti
szombaton.
A rendkívül rossz, esős idő ellenére
sokan eljöttek, hogy a falu közösségében együtt lehessenek.
Bogáth István, polgármester köszöntötte az egybegyűlteket egyben saját és a
képviselő-testület jókívánságait tolmácsolta rövid beszédében.
Immár harmadik alkalommal érkezett
el Kömlődre a Betlehemi Békeláng,
amelyet Várszeginé Senkár Adrienn,
alpolgármester hozott el Héregről ahová felvidéki cserkészek szállították a
Betlehemben, a Születés Templomában
meggyújtott lángot. Köszöntőjében
elmondta a láng útjának történetét és
kifejezte reményét, hogy ez a láng valóban békét hoz a világba és békét hoz
Kömlődre is.
Deák László református segédlelkész a
születés történetéről beszélt amelyet a
gyerekek nagy odafigyeléssel hallgattak. Kiemelte, hogy a karácsony első-

sorban Jézus születéséről, a Megváltó
érkezéséről szól, illetve kell szóljon
nem az bevásárlásokról,
Ebben az esztendőben is fergeteges
gyermekműsorral kedveskedett az önkormányzat, hiszen a műsor elsősorban
nekik szólt. Az interaktív jellegű előadásban sok-sok zene mellett a gyerekek is szerepet kaptak. A bátrabbak
még a színpadon is szerepelhettek, sőt
a műsorfolyamba a felnőttek is bekapcsolódhattak.
A két előadóművész valóban jó karácsonyi hangulatot teremtett, így nem
csoda, hogy a gyerekek önfeledten énekelték az általuk is ismert dalokat.
Az előadás után megnyílt a kultúrház
kisterme ahol rengeteg ajándék várta a
gyerekeket. Ezek mindegyikét a falubeliek gyűjtötték össze kimondottan azzal
a céllal, hogy a kömlődi gyerekek,
kömlődi ajándékokat kaphassanak.
Nem volt semmiféle korlátozás az elvihető ajándékok mennyiségének tekintetében. A másik asztalokon a helyi
nyugdíjas klub tagjainak jóvoltából

2020. január

rengeteg sütemény gyűlt össze. Ők a
saját készítésű süteményekkel járultak
hozzá a karácsonyi hangulathoz.
Ezekből a süteményekből készített csomagokat elvitték a faluban élő olyan
idős embereknek, akik egyedül élnek és
valóban rászorulnak mindenféle segítségre. Köszönet a gondoskodásért.
A felnőttek, mivel az idő esős és rossz
volt a büfében jó hangulatú beszélgetés
közben fogyaszthatták el a helyi borosgazdák és a helyi vendéglátóegységek
felajánlásából származó forralt bort.
Köszönet a szervezőknek, a képviselőtestületnek, a nyugdíjas klubnak, a helyi vöröskeresztnek, hogy ismét egy
emlékezetes estét szerveztek a kömlődieknek.

A januári zöldhulladék szállítás alkalmával,
kizárólag a fenyőfákat szállítják el!
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Elérkeztünk az év utolsó hónapjához!
Minden gyerek és felnőtt számára a
legmeghittebb hónapja ez az évnek.
Amilyen lassan jön, olyan gyorsan el is
múlik, de hangulata, emléke még jó
darabig elkísér bennünket.
Az oviban a lázas készülődést, a meghitt várakozást színes programok teszik
maradandóbbá. Kezdi a sort a hónap
első ünnepe a Mikulás. Már november
végén mesélik a gyerekek, hogy ki mit
szeretne kapni a nagyszakállútól. Van,
aki „levelet ír” (lerajzolja) neki, van aki
elmondja, hogy mit szeretne kapni a
Mikulástól. A virgácsról megoszlanak
a vélemények: egyesek szerint csak a
rosszak kapnak, mások szerint a jók is
kapnak. Amíg nem találkoznak a Mikulással, addig izgalommal találgatják,
hogy ki fog kapni virgácsot, és ki nem!
Idén házhoz jött a Mikulás! Tengeri
Attila – jó ismerősünk- látogatott el
hozzánk december 4-én, és sok ritmushangszerrel csörögve, zörögve, dobolva, énekelve csalogattuk a Mikulást,
minek eredményeképpen meg is érkezett „messzi földről, fáradtan”! Egy kis
éneklés és verselés után néhány intő,
illetve dicsérő szó kíséretében mindenkinek
kiosztotta
az
ajándékot
(édességgel teli mikulás csomagot!).
Nagy izgalommal vették át a kicsik a
csomagot, és megnyugodva vették tudomásul, hogy senki nem kapott virgácsot! A várakozás azonban tovább folytatódott, hiszen otthonukba később
érkezett a Mikulás, mert először az
óvodákba, iskolákba látogat el.
Ekkor már javában Adventről is beszélgettünk, hiszen az első gyertyagyújtás ideje a Mikulásos hétvégére
esett. Sokat beszélgettünk az Advent
jelentéséről, a vele kapcsolatos szokásokról. Feldíszítettük az óvodát a lépcsőháztól, az öltözőn át a csoportszobákig. A barkácsolós foglalkozásokon
minden a karácsonyról szólt: ajándékokat, üdvözlő lapokat, karácsonyi díszeket készítettünk szinte minden nap. A
karácsonyi versek, mesék, dalok mellett gyakran szűrődött ki CD-ről játszott ünnepi zene. Egymásnak mesélték
izgatottan, hogy mit szeretnének a karácsonyfa alatt látni. A Karácsony minden nap szóba került, beszélgettünk a
hozzá fűződő szokásokról, jelentéséről.
Szóba került a Bibliai vonatkozása is,
természetesen gyereknyelven megfogalmazva!
Közben volt fényképezés is! Az ízléses
fotó nagyon szép karácsonyi ajándék.
Végül elérkezett a várva várt nap!
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A gyerekeket reggel az öltözőben felállított, gyönyörűen feldíszített karácsonyfa fogadta. Mindenki ünneplő
ruhában érkezett óvodába. A reggeli
után énekeltünk, verset mondtunk a
közös fa alatt, majd elindultunk a
templomba. A „gyerekmise” után, ismét karácsonyi dalokat énekeltünk,
majd visszaindultunk az oviba. Ekkorra már a fa alatt volt mindkét csoport
ajándéka, melyet boldogan vettek birtokba a gyerekek és a csoportszobákba
vonulva nagy izgalommal játszottak
velük. Délig az önfeledt játéké volt a
főszerep. Délután boldogan mesélte
minden kisgyerek a szüleiknek, hogy
mit kapott a csoportja karácsonyra és
csillogó szemmel adták át a maguk
készítette ajándékot, üdvözlőlapot.
Ebben a hónapban még egy figyelemre
méltó eredményről is beszámolhatunk!
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úrnak az aktív részvételét, akik tevékenységekkel segítettek a pályázat
megvalósításában! A pályázat folytatásával nem csak gyermekeink szemléletét alakítjuk, hanem óvodánk hírét is
visszük környezetvédelmi berkekben!
Szeretnénk köszönetet mondani Kömlőd Község Önkormányzatának, hogy
jelentős összeget biztosítottak a Mikulási és a Karácsonyi ajándékok megvásárlásához! Köszönjük mindazoknak,
akik valamilyen módon segítettek az
ünnepek színvonalasabbá tételében!
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Közmeghallgatás keretében mutatkozott be Kömlőd Község Önkormányzatának új képviselő-testülete.
A falugyűléssel egybekötött alkalom
első részében Bogáth István, polgármester adott diaképes beszámolót az
előző öt év elért eredményeiről.
Ezt követően minden képviselő elmondta mit is szeretne tenni a képviselő-testületi munka keretében Kömlőd
községért. A jó hangulatú gyűlés mintegy két órás együttlét után ért véget.

Ezúton kívánunk Kömlőd lakóinak
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben gazdag Boldog Új
Évet!
a Kömlődi Gézengúz Óvoda dolgozói
Kömlőd község képviselő-testülete a
soron következő rendes testületi ülését,
- egyben az év utolsó ülését is -, 2019.
december 19-én tartotta, melyen az
alábbi döntéseket, határozatokat hozta:
Elfogadták a két ülés közötti fontosabb
eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Örömmel vették, hogy a Betlehemi Békeláng
Kömlődre is megérkezett az adventi
várakozás idejére.
Elfogadták a jövő évi testületi ülések
kötelező napirendi pontjait, és meghatározták, hogy a rendes testületi üléseket
minden hónap utolsó csütörtökjén 17
órától tartják.
Szintén elfogadták a 2020. évi belső
ellenőrzési tervet, melyben az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását
ellenőrzik.

Óvodánk csatlakozott egy természet- és
környezetvédelmi mozgalomhoz. A
pályázat első fordulójában elnyertük a
kategória legmagasabb elismerését: egy
árva csimpánz örökbefogadói lettünk
egy évre a Tchimpounga Csimpánz
Rehabilitációs Központból, valamint
oklevéllel ismerték el tevékenységünket. Kaptunk videókat, képeket csimpánzunkról „Lemba”-ról. Az oklevél
és a fotóalbum kifüggesztve megtekinthető óvodánk folyosóján, a videókat egy későbbi program keretében
vetítjük le a gyerekeknek. A pályázat
áprilisban zárul le, addig még sok feladatunk van ezzel kapcsolatban! Itt
szeretnénk megköszönni azoknak a
szülőknek, önkormányzati képviselő

KÖMLŐDI HÍRHOZÓ

STS Group STS Trade cég nem tartotta
be a naperőmű építése során a szóbeli
megállapodást a közlekedés tekintetében, miszerint nem a Határ utcában
közlekednek teherautóikkal. A beruházás első fázisa után újabb15 teherautó a
Jókai és Béke utcát használta a Határ
utca helyett, mely a lakosságnál felháborodást váltott ki. Ehhez kapcsolódóan Kömlőd Község Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő belterületi utakon
súlykorlátozást (12 t) rendel el. A Béke
és a Jókai utcában súlykorlátozási táblát
helyeznek ki. Egyedi kérelmeket külön
beadvány alapján bírálják el. A képviselő-testület megbízta a Polgármestert,
hogy a szükséges intézkedést tegye
meg.
Az önkormányzati képviselők számára
a fővárosi és a megyei kormányhivatalok képzéseket biztosítanak online formában. Ezt a képzést december 2- és

február 29 között tartják, ezen kötelezően részt kell venniük a kömlődi képviselőknek is. A képzés ingyenes oktatás
kereteiben történik.
Kömlőd község képviselő-testülete
elfogadta a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítását.
Kömlőd Község képviselő-testülete a
Kömlőd, Komáromi u. 14. szám alatti
ingatlanra, mivel ott még mindig munkásszálló építése szerepel a szennyvíz
bekötéséhez nem járul hozzá. A közterület felbontására vonatkozó kérelmet
nem támogatja a 271/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon.
A képviselő-testület továbbra sem támogatja a munkásszálló létrehozását a
településen. A határozatát ennek érdekében hozta meg.
A területi védőnői állásra 2019. december 15-ig lehetett benyújtani a pályázatot. Egy pályázat érkezett az állásra,
melyet a képviselő-testület nem támogatott.
A helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentésére és a környezeti káresemények
megelőzése érdekében Magyarország
Kormánya pályázatot írt ki a települési
önkormányzatok számára. Kömlőd község képviselő-testülete a települési,
környezetvédelmi, infrastruktúra fejlesztése TOP – 2. 1. 3-16 kódszámú
pályázatot be kívánja adni.
Kömlőd Község képviselő-testülete
támogatja az oroszlányi központi orvosi
ügyelet működésére a közbeszerzési
eljárás lefolytatását. Felhatalmazza a
Polgármestert a központi ügyeleti szerződés aláírására.

A vezető óvónő vezetői megbízatásáról való lemondása miatt a Kömlődi Gézengúz Óvoda vezetőt keres !
Az egyik óvónő nyugdíjba vonulása
miatt óvónőt is keres.
Mindkét álláshelyre lehet pályázni,
Megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalót keresnek.
Érdeklődni a község polgármesterénél, Bogáth Istvánnál lehet.
Elérhetőség:
polgarmester@komlod.hu
06-30/6043-188
A vezető óvónői pályázat kiírása
megtekinthető a www.komlod.hu
honlapon, valamint a
kozigallas.gov.hu hivatalos honlapon.
A pályázat benyújtási határideje:
2020. február 28.
Közzététel helye, ideje:
Oktatási közlöny - 2020. január 15.
www.komlod.hu - 2019. dec. 05.

