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Minden várakozást felülmúlt az a nagy
érdeklődés ami a MINDENKI KARÁCSONYA RENDEZVÉNYT kísérte
december 18-án este.
A kultúrház zsúfolásig megtelt, mintegy 30 db pótszéket is be kellett állítani
olyan sokan jöttek el a hívó szóra.
Miközben a vendégek sorra érkeztek, a
kisteremben szorgos kezek szétválogatták azt a rengeteg játékot, ajándékot
amelyeket a falubeliek gyűjtöttek össze
a helyi Vöröskereszt alapszervezet kérésére. A nyugdíjas klub tagjai az általuk sütött, hozott rengeteg süteményt
válogatták, rendezgették. A vendéglátás
már készen állt és közben egyre jöttek
gyerekek, szülők, nagyszülők.
Nagy várakozás előzte meg a rendezvényt hiszen már nem a gyerekek adnak műsort maguknak. A képviselőtestület átértelmezte a falukarácsonyt és
mindenki karácsonya címmel hirdette
meg második alkalommal a karácsonyi
köszöntő rendezvényt.
Az est előadói a tatai Menner Bernát
Zeneiskola tanárai és diákjai voltak.
Igényes zenei műsort adtak elő, melyben komoly zene és könnyedebb karácsonyi énekek is szerepeltek. A közönség nagy odaadással figyelte az előadást és a végén vastapssal köszönte
meg az előadóknak a valóban igényes
műsort.
Az előadást követően jött a meglepetés,
hiszen a gyerekek átvehették ajándékaikat. Mindenki szabadon választhatott a
sok összegyűjtött játékból. A szépen
felsorakoztatott süteményhegyek is
rohamosan fogyásnak indultak, melyet
forró tea mellett fogyaszthattak el.
Mindezek közben az udvaron már elkészült a forralt bor, melynek alapanyagát
a bort a helyi boros gazdák és vendéglősök adtak össze. Ennek köszönhetően
egy kimondottan érdekes íz világú vegyes bor adta az alapot a kiválóan fűszerezett forralt borhoz.
Jó hangulatú beszélgetés alakult ki,
mindenki, mindenkivel szót értett és
boldog ünnepeket kívánta egymásnak
az emberek. Valami mégis megmozdult
Kömlődön, hiszen nem az első rendez-
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vény az elmúlt egy évben amelyik jelentős számú résztvevővel zajlott le.
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Köszönet mindenkinek aki bármilyen
kis segítséggel hozzájárult, hogy ez az
esti alkalom ilyen jól sikerüljön.
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Meghitt hangulatú karácsonyi rendezvényt tartottak a Hegyháti Alajosról
elnevezett intézményben.
Ebben az évben is immár hagyományosan a frankfurti repülőtér küldöttségét
várta az iskola apraja-nagyja.
Ők el is jöttek, mint már hosszú évek
óta most is rendeget ajándékot hoztak

magukkal. A repülőtér kollektívája támogatja ilyenkor az intézmény gyerekeit.
A köszönet pedig most sem maradt el,
hiszen most is csodálatos műsorral készültek a gyerekek. A történet melyet
előadtak és ahogyan előadták olyan
szívmelengető volt, hogy bizony sokan
voltak
akik
mélyen elérzékenyültek,
többek közt e
sorok írója is.
Megható, hogy
milyen átéléssel tudják elő
adni műsoraikat
értelmi
fogyatékkal élő
embertársaink,
legyen az felnőtt vagy gyermek.
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Nem véletlenül adtam ezt a címet
évnyitó gondolataimnak, nagyon is
tudatos a választás. A 2014-es választások előtt ha valaki hallott Kömlődről a
megállapítás jellemzően az volt ez egy
széthúzó falu, ez egy kettészakadt közösség.
Nem értettem vele egyet akkor sem,
hiszen meggyőződésem, hogy akkor
egy szűk kisebbség és egy elbizonytalanodott többségről volt szó. Az akkori
választások, szavazatarányok is ezt
mutatták, azzal, hogy a többség akkor
is cselekedni volt képes.
Tavasszal még azt mondta nekem valaki az utcán, „tudod most már négyfelé
szakadt a falu..”
Én azt válaszoltam rá (magamban),
csak szeretnéd…!
Olyan meggyőző volt az akarat arra,
hogy legyen már valami más a faluban,
hogy egyszerűen nem tehetem, hogy
másként cselekedjek, mint ahogy azt
tőlem elvárták és elvárják a kömlődi
emberek. Nehéz sors ez, de akik ismernek tudják, hogy sokszor felálltam és
soha nem adtam fel azt amiben hittem.
Mára pedig, hála Istennek olyan dolgok
történtek közösségünkkel amilyeneket
korábban csak remélni lehetett.
A négy elnyert pályázatból kettő igazán
nagy összegű és látványos.
Az elmúlt évben több olyan esemény is
volt amikor a közösség megmutatta,
hogy össze tud fogni egy - egy jó
ügyért. Emlékezzünk csak a régi iskolánál lévő beomlott autóbuszmegállóra.
A történelmi események megemlékezésein sokkal többen vettek rész, mint az
elmúlt években.
A gyereknap nagyszámú részvevője,
mind az együttlétre vágyott, kitűnően
sikerült.
A falunap csodálatos élménye, a soksok segítő előtte és nem mellesleg utá-

na. Az utcanév avató sok részvevője,
mind valamilyen közösségi élményt
várt és kapott meg.
A mikulás ünnepség sok résztvevője,
ugye milyen jól érezték magukat?
A mindenki karácsonyán az a sok ember aki eljött, mind kifejezte jó lenne,
ha már tényleg együtt gondolkodnánk.
Olyan emberek beszélgettek egymással,
akik talán tíz éve sem találkoztak.
Csodálatos élmény számomra, hogy a
nyugdíjas klub is éppen most kel új
életre, szurkolok nekik magam is.
Valami talán letisztult, ma nem kell azt
figyelni, hogy kivel állok meg néhány
percre beszélgetni azt utcán. Ma már
nem az a kérdés, te kivel vagy…?
A közös munka meg fogja hozni azokat
az eredményeket amelyeket várunk és
amelyeket a kömlődiek megérdemelnek. Mert higgyék el mi sem vagyunk
rosszabbak, mint mások. Csak nekünk
is élni kell a lehetőségekkel úgy ahogy
mások tették és mi eddig nem tettük.
Nekem mindenképpen az a feladatom ,és tudom ezért küldtek az emberek, hogy minden lehetőséget megragadjak a pályázatok elnyeréséért. Kiemelt küldetésem a békesség megtartása, a goromba, hangos szó száműzése a
mindennapok ügyeinek intézéséből.
Sokan vannak körülöttem akik megértették, a feladatok azért vannak, hogy
elvégezzük őket és a nehézségek meg
azért, hogy leküzdjük őket.
Közhasznú munkásaink ma valóban
értékteremtő feladatokat végeznek el,
kezük munkája nyomán is szépül, épül
településünk.
Persze mindig vannak, akik ellenkeznek és nem tetszik nekik az ami van.
Ezt én nem tartom természet ellenesnek, és ha kulturáltan akarják megbeszélni én továbbra is nyitott vagyok.
Hiszem azt, amerre Kömlőd elindult az
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jó irány. Jó irány, mert ezt közösen
jelöltük ki! Hiszem azt, hogy egy év
múlva újabb eredményeknek örülhetünk együtt mi kömlődiek.
Ehhez a megújuló összefogáshoz kívánok minden kömlődi honfitársamnak
boldog új esztendőt!
Bogáth István polgármester

2016. január 07-én és
08-án az orvosi rendelő
költöztetése miatt orvosi
rendelés nem lesz!
A 24-órás orvosi ügyelet sürgős
esetben természetesen igénybe vehető.
Telefon: 34/361-761,
Mobiltelefon: 06/30/640-2080

2016. január 11-én hétfőtől az orvosi rendelés a Kultúrházban lesz változatlan rendelési idővel.
Megértésüket köszönjük!
Kömlőd Község Önkormányzata
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December 11-én, pénteken a Kömlődi
Hagyományápolók és értékteremtők
Közössége ismét megszervezte a hagyományos bormustrát.
Azért e korai időpontban van a találkozó, mert ilyenkor szinte névre szólóan
és mélyrehatóan elemzik azokat a bormintákat amelyeket a gazdák elhoznak
Kömlődre.
A kömlődi bormustráknak egy másik
hagyománya is van.
Itt pedig a
kömlődi gyémántokat mutatják be.
Olyan fiatal tehetségek mutatják be

tudásukat, elsősorban zenei téren, akire
joggal lehetnek büszkék szüleiken túl a
falu lakói is.
Ebben az évben egy valóban fiatal énekes tehetség mutatkozott be, Molnár
Eszter személyében, aki népdalokat
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énekelve valóban elkápráztatta a hallgatóságot.
A közel negyven borminta bírálata következett, melyeket a zsűri Horváth
Mihály és Németh Tibor részrehajlás
nélkül elemzett.
Összességében megállapítható volt,
hogy egy-két rosszul kezelt bort leszámítva valóban jó évet zárhattak a
kömlődi és környékbeli borászok. A
kissé gyengébb borok gazdáit viszont a
szakért sok jó tanáccsal látták el. Így
tavaszra biztosan jó borok kerülhetnek

a borversenyekre.
A vacsorát Varga László készítette melyért köszönetet mondanak a szervezők.
Külön köszönik valamennyi segítőnek
a részvételt, és a segítséget a közel ötven fős érdeklődő közönség.
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December hónap a készülődés, a meglepetések, az ünnepségek jegyében telt
a kömlődi óvodában. Az adventi készülődés már a hónap elején kezdetét vette. Feldíszítettük, ünnepi ruhába öltöz-

Kömlőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra
kínálja fel a tulajdonában lévő
Kömlőd, Szabadság utca 5. házszámú, 50. helyrajzi számú ingatlant. Az épület a VOLT RENDŐRLAKÁS néven közismert.
Mivel már több érdeklődő volt az
épületre, ezúton kérjük az érdeklődőket, hogy tegyék meg ajánlataikat lezárt borítékban juttassák el a
polgármesteri hivatalba.
A beérkező ajánlatokat 2016. január 21-én a képviselő-testületi ülésen
bontjuk fel, melyre a pályázók
meghívást kapnak.

December 12-én, szombaton újabb
felújítást végeztünk el a Nagy parnak
pusztára vezető úton. A nyár folyamán
vízvezetéket fektettek le az út szélén és
ennek köszönhetően az állaga eléggé
megromlott, néhány helyen pedig már
előbb kikátyúsodott.
50 tonna zúzott kő került elterítésre,
melynek felét felajánlásként kaptuk.
Közhasznú munkásaink és néhány helyi
lakos közreműködésével terítettük el az
anyagot. A gépi segítséget Kókai Lajos
helyi vállalkozótól kaptuk. Köszönet az
önzetlen segítségért. Szép karácsonyi
ajándék kerekedett ki a munkálatok
elvégzésével.

Önkormányzatunk még az ősz elején
pályázatot nyújtott be a minisztériumba
a szociális tűzifa program keretében.
Pályázatunkat támogathatónak minősítették és 12 erdei köbméter tűzifa szétosztására volt lehetőségünk.
Minimális önkormányzati önerőt hozzátéve valósulhatott meg a támogatás.
Azok kaphattak ebből a tűzifából, akik
februárig lakásfenntartási támogatásban
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tettük a csoportszobát, az öltözőt, az
ablakokat. Adventi koszorúkat, ajtódíszeket készítettünk. Mikulásra elkészült egy gyönyörű és hangulatos kandalló, amit nagyon sokan megdicsértek,

ezáltal a lelkünkbe is melegség költözött.
Mikulás napra sok mikulásos verssel,
mondókával, énekkel készültünk. Ő
szokásához híven a Hegyháti Alajos
Általános Iskola és Diákotthonban várt
bennünket egy vidám történettel. Az
ünnepség végén minden kisgyerek csomagot kapott, valamint egy manó sapkát, amivel játékból a Mikulás segítő
manóivá váltak.
Luca nap közeledtével felelevenítettünk néhány Luca napi népszokást:
beszéltünk a Lucázásról, búza ültetésről, babonákról. Luca széket ugyan
nem faragtunk, de színeztünk boszorkányokat, barkácsoltunk a boszorkányoknak fekete macskát. Luca napján
két gyönyörű fenyőfa került a csoportszobákba és ezzel kezdetét vette a karácsonyra való hangolódás.
Ettől kezdve minden nap a karácsonyi
várakozás, készülődés jegyében telt.
Karácsony napján pedig az angyalok
vették át a főszerepet. Meglepetés ajándékot akasztottak a karácsonyfára, szaloncukrot szórtak szét az óvoda minden
helyiségében. Egyszer csak az ajándékok is megjelentek a fák alatt. Nagyon
sok fejlesztő játékot, szerepjátékhoz
tartozó kellékeket, szerethető plüssöket, könyveket kapott mindkét csoport.
A közös éneklés, verselés után örömrészesültek. A tüzelőt azóta szétosztot- mel vették birtokba a sok új játékot a
tuk, volt aki maga fuvarozta el, volt gyerekek. A nap végén minden kisgyeakinek az önkormányzat házhoz szállí- rek egy karácsonyfadísz macival és
ajándék színezővel térhetett haza.
totta.
Összességében elmondható, nem is értMakkné Bóka Tünde
jük, hogy az előző években miért nem
vett részt ebben a projektben az önkormányzat ?

A Don folyó melletti csata 73. évfordulóján a szokásos megemlékezést
2016. január 12-én tartjuk.
PROGRAM
16.30-kor megemlékezés a református templomban, majd gyertyagyújtás a kopjafánál.

